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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правління    Лупiй Б.О. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21672206 

4. Місцезнаходження: 01004, Україна, Печерський р-н, мiсто Київ, вул. Шовковична, 42-44 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 277-50-00, (044) 277-50-01 

6. Адреса електронної пошти: inf_emitenta@pfts.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 19.04.2019, Протокол Наглядової ради АТ 

"Фондова бiржа ПФТС" №72 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку:  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку www.pfts.ua 25.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента X 

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій  

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

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 емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду X 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента X 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу X 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів X 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами X 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента X 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом X 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 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 належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 19 

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. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" в м. Києвi 

2) МФО банку 

 322313 

3) Поточний рахунок 

 26009000040961 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" в м. Києвi 

5) МФО банку 

 322313 

6) Поточний рахунок 

 26009000040961 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - дiяльнiсть з 

органiзацiї торгiвлi на 

фондовому ринку 

Рiшення 

НКЦПФР 

№138 

06.03.2019 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис Рiшенням НКЦПФР №138 вiд  5 березня 2019 року Акцiонерному 



товариству "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" було видано з 6 березня 2019 

року  лiцензiю на провадження Професiйної дiяльностi на фондовому 

ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. До 

прийняття вказаного рiшення, Товариство здiйснювало професiйну 

дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на 

фондовому ринку на пiдставi лiцензiї НКЦПФР АД №034421 вiд 

11.06.2012 року    

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 - 

2) Організаційно-правова форма 

   

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Місцезнаходження 

 - 

5) Опис  

 - 

 

 

14. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового 

агентства 

Ознака 

рейтингового 

агентства 

(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення 

або оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента або 

цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента 

або цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 

-    - 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 
1) Найменування 

 --------------- 

2) Місцезнаходження 

  

3) Опис 

 ------------- 

 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 --------- -------- --------- ----------- --------- -------------- ------------- 

Примітки: 

------------ 



17. Штрафні санкції емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 Постанова НКЦПФР 

№51-ЦД-1-ФБ-л, 

17.04.2018 

НКЦПФР штраф сплачено 

Примітки: 

 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

У 2018 роцi органiзацiйна структура Товариства складалась з Голови Правлiння, Членiв 

Правлiння, Служби внутрiшнього аудиту (контролю), Вiддiлу бухгалтерiї, Адмiнiстративного 

вiддiлу, Управлiння з розвитку, Управлiння iнформацiйних технологiй, Юридичного вiддiлу, 

Управлiння по роботi з емiтентами, Операцiйного управлiння. Порiвняно з попереднiм звiтним 

перiодом (2017р.) в органiзацiйнiй структурi була виключена посада Виконавчого директора. 

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 

товариство не має. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 19 (осiб) 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом: 2 (осiб), 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 1 

(осiб), 

Фонд оплати працi: 5491 тис. грн. 

Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно 

попереднього року: збiльшився на 321 тис. грн. за рахунок: збiльшення розмiру мiнiмальної 

заробiтної плати для окремих категорiй працiвникiв; збiльшення суми iндексацiї заробiтної 

плати у зв'язку з iнфляцiєю; прийняття нового спiвробiтника до управлiння iнформацiйних 

технологiй. 

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв 

операцiйним потребам емiтента: Кадрова полiтика Бiржi 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). 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 

термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

1. 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. 

2. 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. 

 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

У 2018 роцi АТ "Фондова бiржа ПФТС" не проводило з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 

установами спiльної дiяльностi. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Протягом звiтного перiоду будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не 

надходили 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

метод нарахування амортизацiї: У своїй господарськiй дiяльностi товариство використовує 

прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, передбачений чинним податковим 

законодавством України. 

метод оцiнки вартостi запасiв: Оцiнка вартостi запасiв не здiйснюється у зв'язку з вiдсутнiстю 

запасiв. 

метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй: Метод облiку та оцiнки вартостi 

фiнансових iнвестицiй - за iсторичною собiвартiстю. 

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 



виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

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, 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 власнi технологiї та програмне забезпечення. 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. 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Основнi придбання активiв за останнi 5 рокiв становлять 4536 тис. грн., основнi вiдчуження за 5 

рокiв - не вiдбувалось. Протягом звiтного перiоду товариство здiйснювало капiтальнi iнвестицiї 

у створення внутрiшньогенерованого нематерiального активу в розмiрi 1730 тис. грн. Станом на 

кiнець звiтного перiоду продовжується вдосконалення внутрiшньогенерованого нематерiального 

активу та триває процес розробки програмних продуктiв з новими функцiональними 

можливостями. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Власнi основнi засоби товариства не обмеженi термiнами використання. Товариство орендує 

офiсне примiщення в БЦ "Горизонт", що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 

42-44. 

виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання:  

Виробничi потужностi товариства у виглядi програмно-технiчних засобiв використовуються для 

забезпечення господарської дiяльностi; 

спосiб утримання активiв: активи Товариства облiковуються на балансi; 

мiсцезнаходження основних засобiв: основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням 

Товариства; 

Крiм того, необхiдно описати екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi 

активiв пiдприємства: емiтент не здiйснює дiяльностi промислового характеру, яка б впливала 

на екологiчну ситуацiю. 

iнформацiю щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних 

засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис 

методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання 

виробничих потужностей пiсля її завершення: В звiтному перiодi проведена модернiзацiя 

наявних основних засобiв на суму 87 тис. грн. Плани щодо капiтального будiвництва станом на 

кiнець звiтного перiоду вiдсутнi, а розширення або удосконалення основних засобiв буде 

здiйснюватись за господарською потребою. 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

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. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Дiяльнiсть Товариства фiнансується за рахунок коштiв, одержаних вiд провадження професiйної 

дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку та 

пасивних доходiв вiд розмiщення вiльних коштiв на депозитних рахунках. 

- достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб:  

Поточнi потреби Товариства повнiстю фiнансуються за рахунок власного капiталу товариства. 

- можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента:  

За оцiнками фахiвцiв емiтента його лiквiднiсть є достатньою для фiнансування власних потреб 

та не залежить вiд зовнiшнього фiнансування. 

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

 - iнформацiя про вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець 

звiтного перiоду (загальний пiдсумок): 128 тис. грн.; 

- очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв: 100 тис. грн. 

 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

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. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Товариство на постiйнiй основi здiйснює пiдготовку iнформацiйно-аналiтичних матерiалiв щодо 

фондового ринку України для подальшого поширення даних серед традицiйних дистриб'юторiв 

фiнансової iнформацiї (агентств Reuters, Bloomberg, Dow Jones, Interactive Data, Morningstar 

Real-Time Data, SIX Financial Information, UBS), а також проводить дослiдження для визначення 

прiоритетних напрямкiв розвитку бiржi. 

- вказати суму витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк:  

Пiдготовка iнформацiйно-аналiтичних матерiалiв щодо фондового ринку України не зумовлює 

виникнення у емiтента додаткових витрат, оскiльки вiдповiднi роботи здiйснюються штатними 

працiвниками пiдприємства. 

 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 



---------- 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Вищий орган 

Товариства - 

Загальнi збори 

Товариства 

Акцiонери товариства (їх 

представники) 

Акцiонери товариства (їх 

представники) 

Наглядова рада 

Товариства 

Голова Наглядової ради 

Члени Наглядової ради 

Комiтети Наглядової ради: 

Комiтет Наглядової ради АТ "Фондова 

бiржа ПФТС" з питань аудиту 

Комiтет Наглядової ради АТ "Фондова 

бiржа ПФТС" з питань визначення 

винагороди посадовим особам 

товариства та з питань призначень 

 

Персональний склад Наглядової ради 

АТ "Фондова бiржа ПФТС": 

Мозговий Олег Миколайович - Голова 

Наглядової ради; 

Амiтан Олена Анатолiївна - Член 

Наглядової ради; 

Амелiн Анатолiй Iгорович - Член 

Наглядової ради; 

Бiрюк Сергiй Олексiйович - Член 

Наглядової ради;  

Бiрюков Денис Вiкторович - Член 

Наглядової ради (незалежний 

директор); 

Бойко Юрiй Юлiйович - Член 

Наглядової ради; 

Бродович Сергiй Васильович - Член 

Наглядової ради; 

Волошка Володимир Леонiдович - Член 

Наглядової ради; 

Галай  Володимир Васильович - Член 

Наглядової ради; 

Греньо Михайло Михайлович - Член 

Наглядової ради (незалежний 

директор); 

Київець Олена Валерiївна - Член 

Наглядової ради (незалежний 

директор); 

Малаi Сергiос - Член Наглядової ради; 

Мовчан Юлiя Вiталiївна - Член 

Наглядової ради (незалежний 

директор); 

Трiпульський Григорiй Яковлевич - 

Член Наглядової ради (незалежний 

директор); 

Холодян Андрiй Iванович - Член 

Наглядової ради. 

 

Персональний склад Комiтету 

Наглядової ради АТ "Фондова бiржа 

ПФТС" з питань аудиту: 

Бiрюков Денис Вiкторович - Голова 

комiтету; 

Київець Олена Валерiївна - Член 

комiтету; 

Малаi Сергiос - Член комiтету. 



 

Персональний склад Комiтету 

Наглядової ради АТ "Фондова бiржа 

ПФТС" з питань визначення 

винагороди посадовим особам 

товариства та з питань призначень: 

Трiпульський Григорiй Яковлевич - 

Голова комiтету; 

Мовчан Юлiя Вiталiївна - Член 

комiтету; 

Холодян Андрiй Iванович - Член 

комiтету. 

 

Виконавчий орган 

- Правлiння 

Товариства 

Голова Правлiння 

Члени Правлiння 

 

Лупiй Богдан Олександрович - Голова 

Правлiння; 

Коломiєць Андрiй Анатолiйович - Член 

Правлiння 

 

Ревiзiйна комiсiя Голова Ревiзiйної комiсiї 

Члени Ревiзiйної комiсiї 

 

1) Бойчук Юлiя Остапiвна - Член 

Ревiзiйної комiсiї; 

2) Коваленко Вадим Євгенович - 

Член Ревiзiйної комiсiї; 

3) Олейнiкова Ольга 

Володимирiвна - Член Ревiзiйної 

комiсiї; 

4) Рибальченко Андрiй 

Анатолiйович- Член Ревiзiйної комiсiї; 

5) Телегей Анатолiй Вiкторович- 

Член Ревiзiйної комiсiї. 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 Голова Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Лупiй Богдан Олександрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1968 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 24 

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

 ПАТ "Фондова бiржа ПФТС", 21672206, Тимчасово виконуючий обов'язки Голови 

Правлiння 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 04.09.2018, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрiшнiми 



документами АТ "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). Змiни в персональному 

складi були зумовленi продовженням повноважень Голови Правлiння Наглядовою радою АТ 

"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Загальний стаж (рокiв) - 24. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала 

протягом останнiх п'яти рокiв: Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння, Член 

Правлiння, Виконавчий директор, Посадова особа Служби внутрiшнього аудиту, Член Ради 

директорiв. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах (iз зазначенням найменування та 

мiсцезнаходження): особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

 

1) Посада 

 Член Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Коломiєць Андрiй Анатолiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1977 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 18 

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

 ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС", 21672206, Керiвник вiддiлу по роботi з учасниками ринкiв  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 04.09.2018, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрiшнiми 

документами АТ "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). Повноваження члена 

Правлiння АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" продовжено Наглядовою радою АТ "ФОНДОВА 

БIРЖА ПФТС". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж (рокiв) - 18. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 

п'яти рокiв: Керiвник Управлiння по роботi з емiтентами, менеджер з органiзацiї торгiв, керiвник 

вiддiлу по роботi з учасниками ринкiв. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах (iз 

зазначенням найменування та мiсцезнаходження): особа не працює та не займає посад на 

будь-яких iнших пiдприємствах. 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Передерiй Любов Михайлiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  



4) Рік народження 

 1956 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 41 

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

 Асоцiацiя "Фондове партнерство", 24258921, Головний бухгалтер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 24.05.2011, обрано до звiльнення 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера АТ "Фондова бiржа ПФТС" Передерiй 

Л.М. (згода на розкриття паспортних даних вiдсутня) визначаються законодавством, Статутом 

та внутрiшнiми документами АТ "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 2017 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) - 41. Перелiк 

попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер. 

Посади на будь-яких iнших пiдприємствах (iз зазначенням найменування та мiсцезнаходження): 

особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Амiтан Олена Анатолiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 15 

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

 ПрАТ "АЛЬТАНА КАПIТАЛ", 20337279, Генеральний директор 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2018, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 



9) Опис 

 Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрiшнiми 

документами АТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не 

виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Обрання посадової особи зумовлено 

необхiднiстю щорiчного оновлення складу Наглядової ради емiтента вiдповiдно до закону "Про 

акцiонернi товариства". Протягом звiтного перiоду, посадова особа займала посаду Члена 

Наглядової ради АТ "Фондова бiржа ПФТС" на пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв АТ 

"Фондова бiржа ПФТС" 27.12.2017р. (протокол №13) та вiд 26.04.2018р. (протокол №14). 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж 

(рокiв) - 15. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: - 

генеральний директор. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах (iз зазначенням найменування 

та мiсцезнаходження): ПрАТ "АЛЬТАНА КАПIТАЛ", Генеральний директор (04053, м. Київ, 

пров. Киянiвський, буд. 7 А); ТОВ "АЛЬТАНА АСIСТАНС", Генеральний директор (04053, 

м.Київ, пров. Киянiвський, буд. 7 А); ТОВ "ФК "АЛЬЯНС" (04053, м. Київ, пров. Киянiвський, 

буд. 7 А). 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Амелiн Анатолiй Iгорович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1977 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 17 

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

 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, 37956207, Член Комiсiї 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2018, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрiшнiми 

документами АТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не 

виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Обрання посадової особи зумовлено 

необхiднiстю щорiчного оновлення складу Наглядової ради емiтента вiдповiдно до закону "Про 

акцiонернi товариства". Протягом звiтного перiоду, посадова особа займала посаду Члена 

Наглядової ради АТ "Фондова бiржа ПФТС" на пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв АТ 

"Фондова бiржа ПФТС" 27.12.2017р. (протокол №13) та вiд 26.04.2018р. (протокол №14). 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж 

(рокiв) - 17. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Член 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Посади на будь-яких iнших 

пiдприємствах (iз зазначенням найменування та мiсцезнаходження): iнформацiя щодо посад на 

будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



 Бойко Юрiй Юлiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1978 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 20 

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

 АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС", 21672206, Член Наглядової ради  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2018, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрiшнiми 

документами АТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не 

виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Обрання посадової особи зумовлено 

необхiднiстю щорiчного оновлення складу Наглядової ради емiтента вiдповiдно до закону "Про 

акцiонернi товариства". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Загальний стаж (рокiв) - 20. Протягом звiтного перiоду, посадова особа займала 

посаду Члена Наглядової ради АТ "Фондова бiржа ПФТС" на пiдставi рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв АТ "Фондова бiржа ПФТС" вiд 26.04.2018р. (протокол №14) та на пiдставi 

повiдомлення акцiонера ПрАТ "Альтана Капiтал" вiд 04.04.2018 року про замiну члена 

Наглядової ради АТ "Фондова бiржа ПФТС" Бакакiна Олександра Андрiйовича обраного як 

представника акцiонера ПрАТ "Альтана Капiтал" на нового члена Наглядової ради АТ "Фондова 

бiржа ПФТС" Бойка Юрiя Юлiйовича. Посадова особа призначена як представник акцiонера 

ПрАТ "Альтана Капiтал"Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти 

рокiв: директор. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах (iз зазначенням найменування та 

мiсцезнаходження): директор, Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України" (03680, Київ, вул. Антоновича, 51). 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Бiрюк Сергiй Олексiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1960 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 37 

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

 Український iнститут розвитку фондового ринку, 13689055, завiдуючий кафедрою 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2018, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрiшнiми 



документами АТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не 

виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Обрання посадової особи зумовлено 

необхiднiстю щорiчного оновлення складу Наглядової ради емiтента вiдповiдно до закону "Про 

акцiонернi товариства". Протягом звiтного перiоду, посадова особа займала посаду Члена 

Наглядової ради АТ "Фондова бiржа ПФТС" на пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв АТ 

"Фондова бiржа ПФТС" 27.12.2017р. (протокол №13) та вiд 26.04.2018р. (протокол №14). 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж 

(рокiв) - 37. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Член 

Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання ринкiв фiнансових послуг. Посади на 

будь-яких iнших пiдприємствах (iз зазначенням найменування та мiсцезнаходження): 

Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (незалежний директор) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Бiрюков Денис Вiкторович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1981 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 16 

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

 ТОВ "Денд Д крюiнг Сервiс", 37282124, Заступник директора 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2018, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрiшнiми 

документами АТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не 

виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Обрання посадової особи зумовлено 

необхiднiстю щорiчного оновлення складу Наглядової ради емiтента вiдповiдно до закону "Про 

акцiонернi товариства".Протягом звiтного перiоду, посадова особа займала посаду Члена 

Наглядової ради АТ "Фондова бiржа ПФТС" на пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв АТ 

"Фондова бiржа ПФТС" 27.12.2017р. (протокол №13) та вiд 26.04.2018р. (протокол №14). 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж 

(рокiв) - 16. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

Директор. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах (iз зазначенням найменування та 

мiсцезнаходження): Директор, ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ТОРГIВЕЛЬНА ФIРМА 

"ТЕХПОБУТСЕРВIС-ЮГ" (65041, м. Одеса, вул. Шкодова Гора, 1/1). 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Бродович Сергiй Васильович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1966 



5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 35 

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

 Iнформацiя вiдсутня, - 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2018, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрiшнiми 

документами АТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не 

виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Обрання посадової особи зумовлено 

необхiднiстю щорiчного оновлення складу Наглядової ради емiтента вiдповiдно до закону "Про 

акцiонернi товариства". Протягом звiтного перiоду, посадова особа займала посаду Члена 

Наглядової ради АТ "Фондова бiржа ПФТС" на пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв АТ 

"Фондова бiржа ПФТС" 27.12.2017р. (протокол №13) та вiд 26.04.2018р. (протокол №14). 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж 

(рокiв) - 35. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

iнформацiя вiдсутня. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах (iз зазначенням найменування 

та мiсцезнаходження): Директор, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТАСК" (04213, 

м.Київ, вул. Прирiчна, буд. 27-Є), Голова Товариства, Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ТАСК-брокер" (01601, м.Київ, пров. Рильський, буд. 6), Директор (за 

сумiсництвом), Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СКАТ-ТРЕЙД" (01601 м.Київ, пров. 

Рильський, буд. 6). 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Волошка Володимир Леонiдович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1972 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 26 

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

 iнформацiя вiдсутня, -- 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2018, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрiшнiми 

документами АТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не 

виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Обрання посадової особи зумовлено 

необхiднiстю щорiчного оновлення складу Наглядової ради емiтента вiдповiдно до закону "Про 

акцiонернi товариства". Протягом звiтного перiоду, посадова особа займала посаду Члена 

Наглядової ради АТ "Фондова бiржа ПФТС" на пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв АТ 

"Фондова бiржа ПФТС" 27.12.2017р. (протокол №13) та вiд 26.04.2018р. (протокол №14). 



Рiшенням Наглядової ради АТ "Фондова бiржа ПФТС" вiд 21.03.2017р. (протокол №52) 

Волошка Володимир Леонiдович на перiод з 22.03.2018р. по 31.12.2018р. призначений на посаду 

Члена Постiйної Дисциплiнарної комiсiї АТ "Фондова бiржа ПФТС. Посадова особа 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж (рокiв) - 26. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний 

директор. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах (iз зазначенням найменування та 

мiсцезнаходження): генеральний директор ТОВ "Фондова компанiя "Фаворит" (03067, м.Київ, 

вул. Гарматна, буд. 6). 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Галай Володимир Васильович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1973 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 29 

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

 iнформацiя вiдсутня, - 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2018, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрiшнiми 

документами АТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не 

виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Обрання посадової особи зумовлено 

необхiднiстю щорiчного оновлення складу Наглядової ради емiтента вiдповiдно до закону "Про 

акцiонернi товариства". 

Протягом звiтного перiоду, посадова особа займала посаду Члена Наглядової ради АТ "Фондова 

бiржа ПФТС" на пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв АТ "Фондова бiржа ПФТС" 

27.12.2017р. (протокол №13) та вiд 26.04.2018р. (протокол №14).. Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж (рокiв) - 29. Перелiк 

попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник/заступник 

начальника вiддiлу депозитарної дiяльностi. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах (iз 

зазначенням найменування та мiсцезнаходження): заступник начальника вiддлу депозитарної 

дiяльностi, АТ АКБ "Львiв" (79008, м. Львiв, вул. Сербська, 1). 

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (незалежний директор) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Греньо Михайло Михайлович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1986 

5) Освіта 



 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 10 

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

 АТ "Фiдобанк, 14351016, Керiвник напрямку судового захисту 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2018, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрiшнiми 

документами АТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не 

виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Обрання посадової особи зумовлено 

необхiднiстю щорiчного оновлення складу Наглядової ради емiтента вiдповiдно до закону "Про 

акцiонернi товариства". Протягом звiтного перiоду, посадова особа займала посаду Члена 

Наглядової ради АТ "Фондова бiржа ПФТС" на пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв АТ 

"Фондова бiржа ПФТС" 27.12.2017р. (протокол №13) та вiд 26.04.2018р. (протокол №14). 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж 

(рокiв) - 10. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

керiвник напрямку судового захисту. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах (iз зазначенням 

найменування та мiсцезнаходження): директор, ТОВ "ПРОЕТКОНТРА" (04053, м.Київ, пров. 

Киянiвський, буд. 7 А). 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (незалежний директор) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Київець Олена Валерiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1977 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 17 

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

 Iнститут законодавства Верховної Ради України, 22907278, Завiдувач вiддiлу 

європейського права та мiжнародної iнтеграцiї  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2018, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрiшнiми 

документами АТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не 

виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Обрання посадової особи зумовлено 

необхiднiстю щорiчного оновлення складу Наглядової ради емiтента вiдповiдно до закону "Про 

акцiонернi товариства". Протягом звiтного перiоду, посадова особа займала посаду Члена 

Наглядової ради АТ "Фондова бiржа ПФТС" на пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв АТ 

"Фондова бiржа ПФТС" 27.12.2017р. (протокол №13) та вiд 26.04.2018р. (протокол №14). 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж 

(рокiв) - 17. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

Завiдувач вiддiлу європейського права та мiжнародної iнтеграцiї. Посади на будь-яких iнших 



пiдприємствах (iз зазначенням найменування та мiсцезнаходження): науковий консультант з 

правових питань, "Українська аграрна асоцiацiя" (01001, м. Київ, пров. Т. Шевченка, буд. 3). 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Малаi Сергiос 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1977 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 22 

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

 Iнформацiя вiдсутня, -------------- 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2018, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрiшнiми 

документами АТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не 

виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Обрання посадової особи зумовлено 

необхiднiстю щорiчного оновлення складу Наглядової ради емiтента вiдповiдно до закону "Про 

акцiонернi товариства". Протягом звiтного перiоду, посадова особа займала посаду Члена 

Наглядової ради АТ "Фондова бiржа ПФТС" на пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв АТ 

"Фондова бiржа ПФТС" 27.12.2017р. (протокол №13) та вiд 26.04.2018р. (протокол №14). На 

перiод з 22.03.2018р. по 31.12.2018р. призначений на посаду Члена Постiйної Дисциплiнарної 

комiсiї АТ "Фондова бiржа ПФТС. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Загальний стаж (рокiв) - 22. Перелiк попереднiх посад, якi особа 

обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: - Директор. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах 

(iз зазначенням найменування та мiсцезнаходження): Директор, ТОВ "Солум" (01001, м. Київ, 

вул. Шота Руставелi, 16); Директор, ТОВ "Акiнiта Юкрейн" (01001, м. Київ, вул. Шота 

Руставелi, 16); Директор, ТОВ "Сiнiтем" (01001, м. Київ, вул. Шота Руставелi, 16). 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (незалежний директор) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Мовчан Юлiя Вiталiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1981 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 17 

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

 Iнститут законодавства Верховної Ради України, 22907278, Завiдувач сектору 

гармонiзацiї нацiонального законодавства iз законодавством ЄС  



8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2018, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрiшнiми 

документами АТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не 

виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Обрання посадової особи зумовлено 

необхiднiстю щорiчного оновлення складу Наглядової ради емiтента вiдповiдно до закону "Про 

акцiонернi товариства". Протягом звiтного перiоду, посадова особа займала посаду Члена 

Наглядової ради АТ "Фондова бiржа ПФТС" на пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв АТ 

"Фондова бiржа ПФТС" 27.12.2017р. (протокол №13) та вiд 26.04.2018р. (протокол №14). 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж 

(рокiв) - 17. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: - 

Завiдувач сектору гармонiзацiї нацiонального законодавства iз законодавством ЄС. Посади на 

будь-яких iнших пiдприємствах (iз зазначенням найменування та мiсцезнаходження): Науковий 

консультант з правових питань, "Українська аграрна асоцiацiя" (01001, м. Київ, пров. Т. 

Шевченка, буд. 3). 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Мозговий Олег Миколайович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1953 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 50 

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

 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, 37956207, Член Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2018, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрiшнiми 

документами АТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язкiв 

виплачувалась вiдповiдно до Положення про Наглядову раду АТ "Фондова бiржа ПФТС". 

Обрання посадової особи зумовлено необхiднiстю щорiчного оновлення складу Наглядової ради 

емiтента вiдповiдно до закону "Про акцiонернi товариства". Протягом звiтного перiоду, 

посадова особа займала посаду Члена Наглядової ради АТ "Фондова бiржа ПФТС" на пiдставi 

рiшень Загальних зборiв акцiонерiв АТ "Фондова бiржа ПФТС" 27.12.2017р. (протокол №13) та 

вiд 26.04.2018р. (протокол №14), а також Голови Наглядової ради АТ "Фондова бiржа ПФТС" на 

пiдставi рiшень Наглядової ради вiд 22.01.2018 (протокол №60) та вiд 15.05.2018р. (протокол 

№64). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж (рокiв) - 50. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 

п'яти рокiв: завiдуючий кафедри мiжнародних фiнансiв Київського нацiонального економiчного 

унiверситету, Член Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Посади на 

будь-яких iнших пiдприємствах (iз зазначенням найменування та мiсцезнаходження): 



Завiдуючий кафедри мiжнародних фiнансiв Київського нацiонального економiчного 

унiверситету (проспект Перемоги, 54/1, Київ, 02000). 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (незалежний директор) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Трiпульський Григорiй Яковлевич 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1976 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 19 

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

 Iнформацiя вiдсутня, ----- 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2018, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрiшнiми 

документами АТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не 

виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Обрання посадової особи зумовлено 

необхiднiстю щорiчного оновлення складу Наглядової ради емiтента вiдповiдно до закону "Про 

акцiонернi товариства". Протягом звiтного перiоду, посадова особа займала посаду Члена 

Наглядової ради АТ "Фондова бiржа ПФТС" на пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв АТ 

"Фондова бiржа ПФТС" 27.12.2017р. (протокол №13) та вiд 26.04.2018р. (протокол №14). 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж 

(рокiв) - 19. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

Директор. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах (iз зазначенням найменування та 

мiсцезнаходження): Директор, ТОВ "Юридична консалтингова компанiя ДЕ-ЮРЕ" (65110, м. 

Одеса, вул. Розкидайлiвська, 69/71); Доцент, Кафедра цивiльного права Нацiональний 

унiверситет "Одеська юридична академiя" (65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23). 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Холодян Андрiй Iванович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1971 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 29 

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

 ТОВ "Iнтерстарч Україна", 38307757, Менеджер iз зовнiшньоекономiчної дiяльностi  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2018, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 



9) Опис 

 Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрiшнiми 

документами АТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не 

виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Обрання посадової особи зумовлено 

необхiднiстю щорiчного оновлення складу Наглядової ради емiтента вiдповiдно до закону "Про 

акцiонернi товариства". Протягом звiтного перiоду, посадова особа займала посаду Члена 

Наглядової ради АТ "Фондова бiржа ПФТС" на пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв АТ 

"Фондова бiржа ПФТС" 27.12.2017р. (протокол №13) та вiд 26.04.2018р. (протокол №14). На 

перiод з 22.03.2018р. по 31.12.2018р. призначений на посаду Члена Постiйної Дисциплiнарної 

комiсiї АТ "Фондова бiржа ПФТС.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Загальний стаж (рокiв) - 29. Перелiк попереднiх посад, якi особа 

обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Менеджер iз зовнiшньоекономiчної дiяльностi; 

Директор юридичного департаменту. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах (iз зазначенням 

найменування та мiсцезнаходження): ТОВ "Iнтерстарч Україна", Менеджер iз 

зовнiшньоекономiчної дiяльностi (04176, м.Київ, вул. Електрикiв 29а оф.110). 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Бакакiн Олександр Андрiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1990 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 6 

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

 ТОВ "КУА АПФ "АЛЬТАНА IНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ", 35093832, Генеральний 

директор 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 27.12.2017, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрiшнiми 

документами АТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не 

виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Обрання посадової особи зумовлено 

необхiднiстю щорiчного оновлення складу Наглядової ради емiтента вiдповiдно до закону "Про 

акцiонернi товариства". Протягом звiтного перiоду, посадова особа займала посаду Члена 

Наглядової ради АТ "Фондова бiржа ПФТС" на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв АТ 

"Фондова бiржа ПФТС" 27.12.2017р. (протокол №13). Повноваження посадової особи були 

припиненi на пiдставi повiдомлення акцiонера ПрАТ "Альтана Капiтал" вiд 04.04.2018 року про 

замiну члена Наглядової ради АТ "Фондова бiржа ПФТС" Бакакiна Олександра Андрiйовича 

обраного як представника акцiонера ПрАТ "Альтана Капiтал" на нового члена Наглядової ради 

АТ "Фондова бiржа ПФТС" Бойка Юрiя Юлiйовича. Посадова особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж (рокiв) - 6. Перелiк попереднiх посад, якi 

особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Економiст з фiнансової роботи, Начальник 

вiддiлу корпоративних фiнансiв, ТОВ "КУА АПФ "АЛЬТАНА IНВЕСТМЕНТ 

МЕНЕДЖМЕНТ"; Економiст, ПрАТ "СЕТК ЕЛЕКТРОСIТI". Посади на будь-яких iнших 



пiдприємствах (iз зазначенням найменування та мiсцезнаходження): Директор (за 

сумiсництвом), ПрАТ "АСГАРД ХОЛДИНГ" (04053, м. Київ, пров. Киянiвський, буд. 7А); 

Директор (за сумiсництвом), ПрАТ "СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" (04053, м.Київ, пров. 

Киянiвський, буд. 7А); Генеральний директор (за сумiсництвом), ПрАТ "ФК "АРДЖЕНТ ГРУП" 

(04053, м. Київ, пров. Киянiвський, буд. 7А). 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Коваленко Вадим Євгенович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1967 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 33 

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

 Iнформацiя вiдсутня, - 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2018, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрiшнiми 

документами АТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не 

виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Обрання посадової особи зумовлено 

необхiднiстю щорiчного оновлення складу Ревiзiйної комiсiї емiтента вiдповiдно до закону "Про 

акцiонернi товариства". Протягом звiтного перiоду, посадова особа займала посаду Члена 

Ревiзiйної комiсiї АТ "Фондова бiржа ПФТС" на пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв АТ 

"Фондова бiржа ПФТС" вiд 27.04.2017р. (протокол №12) та вiд 26.04.2018р. (протокол №14). 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж 

(рокiв) - 33. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

Директор. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах (iз зазначенням найменування та 

мiсцезнаходження): Директор ТОВ "Столиця-Груп" (03055, м.Київ, вул.Старокиївська, 8/12, кв. 

20). 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Рибальченко Андрiй Анатолiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1973 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 21 

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

 Iнформацiя вiдсутня, - 



8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2018, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрiшнiми 

документами АТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не 

виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Обрання посадової особи зумовлено 

необхiднiстю щорiчного оновлення складу Ревiзiйної комiсiї емiтента вiдповiдно до закону "Про 

акцiонернi товариства". Протягом звiтного перiоду, посадова особа займала посаду Члена 

Ревiзiйної комiсiї АТ "Фондова бiржа ПФТС" на пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв АТ 

"Фондова бiржа ПФТС" вiд 27.04.2017р. (протокол №12) та вiд 26.04.2018р. (протокол №14). 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж 

(рокiв) - 21. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

Генеральний директор. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах (iз зазначенням найменування 

та мiсцезнаходження): Генеральний директор, Українська Асоцiацiя Iнвестицiйного бiзнесу 

(03680 м. Київ, Україна, вул. Предславинська, 28, офiс 301). 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Пшеничний Роман Павлович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1978 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 12 

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

 ТОВ "ВК Техпроект", 36999391, Директор 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 27.04.2017, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрiшнiми 

документами АТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не 

виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Обрання посадової особи зумовлено 

необхiднiстю щорiчного оновлення складу Ревiзiйної комiсiї емiтента вiдповiдно до закону "Про 

акцiонернi товариства". Протягом звiтного перiоду, посадова особа займала посаду Члена 

Ревiзiйної комiсiї АТ "Фондова бiржа ПФТС" на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 

АТ "Фондова бiржа ПФТС" вiд 27.04.2017р. (протокол №12). Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж (рокiв) - 12. Перелiк 

попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник директора. 

Посади на будь-яких iнших пiдприємствах (iз зазначенням найменування та мiсцезнаходження): 

iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Спринська Iрина Iванiвна 



3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1984 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 12 

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

 Iнформацiя вiдсутня, - 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 27.04.2017, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрiшнiми 

документами АТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не 

виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Обрання посадової особи зумовлено 

необхiднiстю щорiчного оновлення складу Ревiзiйної комiсiї емiтента вiдповiдно до закону "Про 

акцiонернi товариства". Протягом звiтного перiоду, посадова особа займала посаду Члена 

Ревiзiйної комiсiї АТ "Фондова бiржа ПФТС" на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 

АТ "Фондова бiржа ПФТС" вiд 27.04.2017р. (протокол №12). Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж (рокiв) - 12. Перелiк 

попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор. Посади на 

будь-яких iнших пiдприємствах (iз зазначенням найменування та мiсцезнаходження): 

iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Бойчук Юлiя Остапiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1964 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 32 

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

 ТОВ "Компанiя "Базис-реєстр", 24572971, Заступник генерального директора 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2018, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрiшнiми 

документами АТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не 

виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Обрання посадової особи зумовлено 

необхiднiстю щорiчного оновлення складу Ревiзiйної комiсiї емiтента вiдповiдно до закону "Про 

акцiонернi товариства". Протягом звiтного перiоду, посадова особа займала посаду Члена 

Ревiзiйної комiсiї АТ "Фондова бiржа ПФТС" на пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв АТ 

"Фондова бiржа ПФТС" вiд 27.04.2017р. (протокол №12) та вiд 26.04.2018р. (протокол №14). 



Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж 

(рокiв) - 32. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

Заступник генерального директора; Юрист. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах (iз 

зазначенням найменування та мiсцезнаходження): Юрист, ТОВ "Фондова компанiя "Фаворит" 

(03180, м. Київ, вул. Гарматна, 6). 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Олейнiкова Ольга Володимирiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1983 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 12 

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

 ПрАТ "АЛЬТАНА КАПIТАЛ", ТОВ "АЛЬТАНА АСIСТАНС",  20337279, 34899246, 

Заступник головного бухгалтера, Головний бухгалтер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2018, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрiшнiми 

документами АТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не 

виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Обрання посадової особи зумовлено 

необхiднiстю щорiчного оновлення складу Ревiзiйної комiсiї емiтента вiдповiдно до закону "Про 

акцiонернi товариства". Протягом звiтного перiоду, посадова особа займала посаду Члена 

Ревiзiйної комiсiї АТ "Фондова бiржа ПФТС" на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 

АТ "Фондова бiржа ПФТС" вiд 26.04.2018р. (протокол №14). Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж (рокiв) - 12. Перелiк 

попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ "АЛЬТАНА 

КАПIТАЛ", Заступник головного бухгалтера (пров. Киянiвський, буд.7 А, м. Київ, 04053), ТОВ 

"АЛЬТАНА АСIСТАНС", Головний бухгалтер (пров. Киянiвський, буд.7 А, м. Київ, 04053). 

* Якщо iнформацiя розкривається стосовно членiв наглядової ради, додатково зазначається, чи є 

посадова особа акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, 

незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фiзичних осiб. 

 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Телегей Анатолiй Вiкторович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1971 

5) Освіта 



 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 20 

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

 ТОВ "ДОМIНАНТА ТРЕЙД", 38726248, Начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.04.2018, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 

 Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначаються законодавством, Статутом та внутрiшнiми 

документами АТ "Фондова бiржа ПФТС". Винагорода за виконання посадових обов'язкiв не 

виплачувалась, в тому числi в натуральнiй формi. Обрання посадової особи зумовлено 

необхiднiстю щорiчного оновлення складу Ревiзiйної комiсiї емiтента вiдповiдно до закону "Про 

акцiонернi товариства". Протягом звiтного перiоду, посадова особа займала посаду Члена 

Ревiзiйної комiсiї АТ "Фондова бiржа ПФТС" на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 

АТ "Фондова бiржа ПФТС" вiд 26.04.2018р. (протокол №14). Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж (рокiв) - 20. Перелiк 

попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник вiддiлу торгiвлi 

цiнними паперами в ТОВ "ДОМIНАНТА ТРЕЙД" (04655, м. Київ, Кудрявський узвiз, будинок 

№5-Б, офiс 609). 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Голова Правлiння Лупiй Богдан 

Олександрович 

21672206 50 0,1562 50 0 

Головний 

бухгалтер 

Передерiй Любов 

Михайлiвна 

21672206 50 0,1562 50 0 

Усього 100 0,3124 100 0 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Асоцiацiя "Фондове 

партнерство" (на дату 

створення володiла 100% 

акцiй) 

24258921 
01133, Україна, мiсто Київ, вул. 

Щорса, 31 
0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

  

Усього 0 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
В 2019 роцi АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" працюватиме над реалiзацiєю стратегiї розвитку 

iснуючих напрямкiв бiзнесу, направленої на покращення iнвестицiйного клiмату, вдосконалення 

якостi обслуговування клiєнтiв, пiдвищення обсягiв торгiв та змiцнення позицiй ПФТС серед 

iнших органiзаторiв торгiв цiнними паперами України. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
За даними лiцензованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 

органiзаторiв торгiв, ФБ ПФТС посiла друге мiсце за обсягом торгiв на органiзованому ринку 

цiнних паперiв України. Загальний обсяг торгiв на ФБ ПФТС в 2018 роцi склав рекорднi за час 

iснування Бiржi 114 098,65 млн. грн. Частка Бiржi серед п'яти iнших органiзаторiв торгiвлi 

збiльшилась та наразi перевищує 43%. 

Таким чином, в складнiй економiчнiй ситуацiї 2018 року, ФБ ПФТС зумiла подвоїти обсяг 

бiржових контрактiв з цiнними паперами та зберегти провiдне мiсце серед органiзаторiв торгiв 

цiнними паперами. Бiржа: 

o зайняла перше мiсце серед органiзаторiв торгiв цiнними паперами iнститутiв спiльного 

iнвестування (частка 78,9%); 

o зайняла перше мiсце серед органiзаторiв торгiв мунiципальними облiгацiями (100%); 

o зберегла перше мiсце серед органiзаторiв торгiв за кiлькiстю цiнних паперiв, допущених 

до торгiв, та кiлькiстю договорiв з емiтентами цiнних паперiв; 

o посiла друге мiсце серед органiзаторiв торгiв акцiями, корпоративними облiгацiями та 

ОВДП; 

o Iндекс ПФТС, який розраховується АТ "Фондова бiржа ПФТС", за пiдсумками 2018 року 

зрiс на 75,29% -- перше мiсце серед iнших органiзаторiв торгiв цiнними паперами свiту. 

Торгiвля облiгацiями внутрiшньої державної позики 

За даними лiцензованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 



органiзаторiв торгiв, у 2018 роцi загальний обсяг контрактiв з ОВДП склав 247 269,9 млн. грн., 

що бiльш нiж на 30% перевищує показник 2017 року. 

Обсяг бiржових контрактiв з ОВДП на ФБ ПФТС в 2018 роцi склав 108 946,4 млн. грн., що 

бiльш нiж вдвiчi бiльше показника 2017 року. Частка Бiржi серед iнших органiзаторiв торгiв - 

44%. Бiржовi контракти укладалися з 84 випусками ОВДП. Частка державних цiнних паперiв в 

структурi торгiв Бiржi склала 95,3%.  

На кiнець 2018 року до торгiв на ФБ ПФТС було допущено 223 випуски внутрiшнiх державних 

облiгацiй та три - зовнiшнiх. 

Найбiльш активнi учасники ринку ОВДП на ФБ ПФТС у 2018 роцi: 

" АТ "Сiтiбанк". 

" АБ "Укргазбанк". 

" АТ "Альфа-Банк". 

Торгiвля корпоративними облiгацiями 

За даними лiцензованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 

органiзаторiв торгiв, у 2018 роцi загальний обсяг контрактiв з корпоративними облiгацiями 

склав 10 276,56 млн. грн., що на 68% перевищує показник 2017 року. 

Обсяг бiржових контрактiв з корпоративними облiгацiями на Бiржi в 2018 роцi склав 3 834,3 

млн. грн., що на 20% бiльше нiж за попереднiй звiтнiй перiод. Бiржовi контракти укладалися з 33 

випусками облiгацiй пiдприємств. 

Частка корпоративних облiгацiй в структурi торгiв ФБ ПФТС склала 3,36%. На кiнець 2018 року 

до торгiв на Бiржi було допущено 53 випуски корпоративних облiгацiй вiтчизняних емiтентiв та 

один випуск облiгацiй, номiнованих в iноземнiй валютi - цiннi папери компанiї BIZ FINANCE 

PLC, яка використовується ПАТ "Укрексiмбанк" для залучення коштiв закордоном.  

Найбiльш активнi учасники торгiвлi корпоративними облiгацiями на ФБ ПФТС у 2018 роцi: 

" АТ "ТАСКОМБАНК". 

" ТОВ "ДОМIНАНТА ТРЕЙД". 

" ТОВ "КОНКОРД КЕПIТАЛ". 

 

 

Торгiвля акцiями 

За даними лiцензованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 

органiзаторiв торгiв, у 2018 роцi загальний обсяг контрактiв з акцiями на органiзованому ринку, 

впав до 1 117 млн. грн. 

В 2018 роцi вартiсть бiржових контрактiв з акцiями на Бiржi впала до 374 млн. грн. (частка Бiржi 

серед iнших органiзаторiв торгiв склала 33,5%). Значне скорочення обсягiв договорiв цим 

iнструментом пов'язане з високими показниками активностi в 2017 роцi, коли на ФБ ПФТС були 

проведенi успiшнi аукцiони Фонду державного майна України.  

Кiлькiсть акцiй, з якими в 2018 роцi укладалися бiржовi контракти, склала 38 цiнний папiр. 

Загалом в бiржовому списку ФБ ПФТС станом на 31 грудня 2018 року знаходилось 215 акцiй, в 

т.ч. у лiстингу - 4. 

Частка акцiй в структурi торгiв ФБ ПФТС склала 0,32%. 

Iндекс акцiй ФБ ПФТС за результатами 2018 року зрiс на 75,29% до 552,27 пунктiв. 

Найбiльшого значення Iндекс досяг 13.11.2018 року - 607,84 пунктiв; найменше значення - 

315,73 пункти, було зафiксовано 03.01.2018 року. Бiзнес ресурс CNBC провiв дослiдження, в 

результатi якого за темпами зростання Iндекс акцiй ФБ ПФТС, за пiдсумками 2018 року, посiв 

перше мiсце серед iнших органiзаторiв торгiв цiнними паперами свiту. 

Найбiльш активнi учасники торгiвлi акцiями на ФБ ПФТС у 2018 роцi: 

" ТОВ СП "Драгон Капiтал". 

" ТОВ "ТАСК-брокер". 

" ТОВ " IФК ПРОФIНВЕСТ". 

Торгiвля цiнними паперами iнститутiв спiльного iнвестування 



За даними лiцензованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 

органiзаторiв торгiв, у 2018 роцi загальний обсяг контрактiв з цiнними паперами IСI склав 256 

млн. грн., що вп'ятеро бiльше показника 2017 року. 

Обсяг бiржових контрактiв з цiнними паперами IСI на ФБ ПФТС в 2018 роцi склав 202 млн. грн. 

(частка Бiржi серед iнших органiзаторiв торгiв склала 79%). Бiржовi контракти укладалися з 7 

випусками ЦП IСI. 

На кiнець 2018 року до торгiв на ФБ ПФТС було допущено 28 ЦП IСI. 

Найбiльш активнi учасники торгiвлi ЦП IСI на ФБ ПФТС у 2018 роцi: 

" ТОВ "БТС БРОКЕР". 

" ТОВ "СIГНIФЕР". 

" ТОВ "Iнвест-М". 

Торгiвля мунiципальними облiгацiями 

В 2018 роцi на Бiржi вiдбулось розмiщення облiгацiй Львiвської мiської ради та 

Iвано-Франкiвської мiської ради. Загальний обсяг запозичень перевищив 740 млн. грн. З 

борговими зобов'язаннями мунiципалiтетiв минулого року угоди укладались лише на ФБ ПФТС. 

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв у  звiтному 

перiодi Емiтентом не здiйснювались. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Принципи (кодекс) корпоративного управлiння Акцiонерного товариства 

"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" (нова редакцiя) були затвердженi позачерговими Загальними 

зборами Товариства, якi вiдбулись 06.09.2018р.  

 

Текст Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Акцiонерного товариства "ФОНДОВА 

БIРЖА ПФТС" розмiщено на власнiй iнтернет-сторiнцi товариства www.pfts.ua. 

 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
- 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
- 

 



2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Протягом звiтного перiоду факти недотримання (вiдхилення) в акцiонерному товариствi 

принципiв (кодексу) корпоративного управлiння вiдсутнi. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 24.04.2018 

Кворум зборів 74,49 

Опис У 2018 роцi рiчнi Загальнi збори вiдбулись 26.04.2018р. На Загальних 

Зборах було розглянуто звiти органiв управлiння та контролю ФБ ПФТС, 

визначено порядок розподiлу прибутку i покриття збиткiв ФБ ПФТС, 

обрано новий склад Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї ФБ ПФТС. 

 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 06.09.2018 

Кворум зборів 58,02 

Опис Емiтентом також було проведено позачерговi Загальнi збори, якi вiдбулись 

06.09.2018р. На позачергових Загальних зборах були розглянутi питання 

про змiну типу та найменування Бiржi, внесення змiн до Статуту ФБ 

ПФТС, Положення про Загальнi збори ПФТС", "Положення про Наглядову 

раду ПФТС", "Положення про Виконавчий орган ПФТС", "Положення про 

Ревiзiйну комiсiю ПФТС", внесенi змiни до "Принципiв (кодексу) 

корпоративного управлiння ПФТС". 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

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 

відсотками акцій 
 X 



 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення 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 

(зазначити) 

Унесення змiн до iнших внутрiшнiх положень 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 

(так/ні)?  ні 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган X  

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 

простих акцій товариства  

- 

Інше (зазначити) - 

 

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

причина їх непроведення: - 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення: - 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 



 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 10 

членів наглядової ради - незалежних директорів 5 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту X  

З питань призначень X  

З винагород X  

Інше (зазначити) - 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:  
 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:  
 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Мозговий Олег 

Миколайович 

Голова Наглядової ради  X 

Опис:  

Амiтан Олена Анатолiївна Член Наглядової ради  X 

Опис:  

Амелiн Анатолiй Iгорович Член Наглядової ради  X 

Опис:  

Бiрюк Сергiй Олексiйович Член Наглядової ради  X 

Опис:  

Бiрюков Денис Вiкторович Член Наглядової ради X  

Опис:  

Бойко Юрiй Юлiйович Член Наглядової ради  X 

Опис:  

Бродович Сергiй 

Васильович 

Член Наглядової ради  X 

Опис:  

Волошка Володимир 

Леонiдович 

Член Наглядової ради  X 

Опис:  

Галай  Володимир 

Васильович 

Член Наглядової ради  X 

Опис:  

Греньо Михайло 

Михайлович 

Член Наглядової ради X  

Опис:  

Київець Олена Валерiївна Член Наглядової ради X  



Опис:  

Малаi Сергiос Член Наглядової ради  X 

Опис:  

Трiпульський Григорiй 

Яковлевич 

Член Наглядової ради X  

Опис:  

Холодян Андрiй Iванович Член Наглядової ради  X 

Опис:  

Мовчан Юлiя Вiталiївна Член Наглядової ради X  

Опис:  

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність) X  

Відсутність конфлікту інтересів X  

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(зазначити) 

- 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
У 2018 роцi Наглядовою радою Емiтента проведено 10 (десять) засiдань. 

У 2018 роцi Наглядовою радою Товариства були вирiшенi наступнi питання: 

Щодо комiтетiв Наглядової ради Товариства: 

На виконання вимог дiючого законодавства, в 2018 роцi Наглядова рада прийняла рiшення про 

формування наступних комiтетiв Наглядової ради Товариства: 

o Комiтету Наглядової ради Товариства з питань аудиту. 

o Комiтету Наглядової ради Товариства з питань визначення винагороди посадовим особам 

Товариства та з питань призначень. 

Рiшенням Наглядової ради Товариства були прийнятi Положення та призначенi члени 



вiдповiдних комiтетiв Наглядової ради Товариства. 

Щодо Загальних зборiв Товариства: 

Прийнятi передбаченi законодавством рiшення щодо процедури, порядку та строкiв проведення 

рiчних Загальних зборiв Товариства за результатами 2017 року (надалi - Загальнi збори) - 

визначено дату, час та мiсце їх проведення; визначено та затверджено порядок денний рiчних 

Загальних зборiв; затверджено час та порядок реєстрацiї акцiонерiв для участi в рiчних 

Загальних зборах; визначено перелiк документiв (iнформацiї, матерiалiв), пов'язаних iз порядком 

денним i необхiдних акцiонерам для ухвалення рiшень з питань порядку денного рiчних 

Загальних зборiв, якi надаються акцiонерам для ознайомлення, а також порядок їх надання 

акцiонерам для ознайомлення; визначено посадову особу Товариства, вiдповiдальну за 

ознайомлення акцiонерiв з документами (iнформацiєю, матерiалами), необхiдними акцiонерам 

для ухвалення рiшень з питань порядку денного рiчних Загальних зборiв; затверджено текст 

повiдомлення акцiонерiв Товариства про проведення рiчних Загальних зборiв; затверджено дату 

складання перелiку акцiонерiв Товариства, якi повиннi бути повiдомленi про проведення рiчних 

Загальних зборiв; затверджено проекти рiшень з питань порядку денного рiчних Загальних 

зборiв; призначено Реєстрацiйну комiсiю; затверджено форму та текст бюлетенiв для 

голосування на Загальних зборах; включенi пропозицiї щодо кандидатiв до складу Наглядової 

ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Законом України вiд 16 листопада 2017 року № 2210-VIII "Про внесення змiн до деяких 

законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй 

емiтентами цiнних паперiв" (далi - Закон) було внесено ряд змiн до законодавчих актiв України, 

зокрема, до Закону України "Про акцiонернi товариства". Прикiнцевими та перехiдними 

положеннями Закону встановлено обов'язок акцiонерних товариств привести статут та iншi 

внутрiшнi документи у вiдповiднiсть iз Законом України "Про акцiонернi товариства". Крiм 

того, Законом було значно посилено вимоги до дiяльностi публiчних акцiонерних товариств, 

однак встановлено можливiсть таких товариств незалежно вiд кiлькостi акцiонерiв змiнити тип 

на приватнi товариства.  

У зв'язку з цим, Наглядовою радою Товариства, за iнiцiативи Голови Правлiння Товариства 

01.08.2018р. було прийнято рiшення провести 06.09.2018р. позачерговi Загальнi збори 

Товариства для вирiшення питання щодо змiнити типу Товариства з публiчного на приватне. 

Наглядовою радою Товариства були прийнятi всi передбаченi законодавством рiшення щодо 

процедури, порядку та строкiв проведення зазначених Загальних зборiв. 

Щодо комiтетiв та iнших органiв товариства: 

o Продовжено строк повноважень Голови Правлiння та Члена Правлiння Товариства. 

o Затверджено Графiк виконання функцiй членiв Постiйної Дисциплiнарної комiсiї 

Товариства у перiод з 22.03.2018 року по 31.12.2018 року. 

o Затверджено Графiк виконання функцiй Арбiтра Товариства у перiод з 22.03.2018 року по 

31.12.2018 року. 

o Розглянуто та взято до вiдома Звiт Служби внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства 

за результатами проведеної перевiрки за 2017 рiк. 

Щодо рiшень стосовно дiяльностi Товариства як фондової бiржi: 

o У зв'язку зi змiною найменування Товариства внесенi змiни до Правил ПАТ "Фондова 

бiржа ПФТС", Дисциплiнарного кодексу ПАТ "Фондова бiржа ПФТС", Порядку вирiшення 

спорiв мiж членами ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" та iншими особами, якi мають право брати 

участь в бiржових торгах, Положення про Iндексну комiсiю ПАТ "Фондова бiржа ПФТС", 

Правил розрахунку Iндексу ПФТС ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" та iнших внутрiшнiх положень 

Товариства. 

Iншi питання дiяльностi Товариства: 

o Обрано аудитора Товариства (для проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi за 2017 

рiк та пiдготовки вiдповiдного висновку). 

o У зв'язку з оприлюдненням iнформацiї Службою безпеки України у вiдношеннi 



Товариства, уповноважено Голову Правлiння Товариства в межах чинного законодавства 

України дiяти в iнтересах Товариства, звертатись в компетентнi державнi органи, до суб'єктiв 

iнфраструктури фондового ринку, експертiв, аудиторiв, тощо з метою недопущення завдання 

шкоди дiловiй репутацiї та господарськiй дiяльностi Товариства 

 

 

 

Як 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  

Інше 

(запишіть) 

Голова Наглядової ради отримує фiксовану винагороду вiдповiдно до 

рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2018р. (протокол №14).  

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Лупiй Богдан Олександрович - Голова 

Правлiння; 

Коломiєць Андрiй Анатолiйович - Член 

Правлiння. 

 

Правлiння Товариства має наступнi 

повноваження (компетенцiю): 

розробляє основнi напрямки дiяльностi та 

перспективнi плани розвитку Товариства, що 

погоджуються Наглядовою радою та 

затверджуються Загальними зборами 

акцiонерiв; 

затверджує поточнi плани дiяльностi 

Товариства i заходи, що є необхiдними для 

досягнення мети i вирiшення завдань 

Товариства, та забезпечує їх реалiзацiю; 

подає пропозицiї щодо скликання та 

проведення Загальних зборiв, надає 

пропозицiї щодо включення до порядку 

денного Загальних зборiв додаткових питань; 

забезпечує виконання рiшень Загальних 

зборiв акцiонерiв, Наглядової ради; 

затверджує внутрiшнi документи Товариства, 

окрiм тих, затвердження яких належить до 

компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової 

ради Товариства; 

органiзовує ведення бухгалтерського облiку 

та фiнансової звiтностi в Товариствi; 

приймає рiшення з питань, винесених на 

розгляд Головою Правлiння Товариства; 

виконує iншi функцiї, вiднесенi до 

компетенцiї Правлiння Товариства Статутом, 

iншими внутрiшнiми документами 

Товариства. 

Компетенцiю Правлiння Товариства може 



бути змiнено шляхом внесення змiн до 

Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення 

Загальними зборами. 

 

Опис В 2018 роцi Правлiння, вiдповiдно до 

покладених на нього завдань, здiйснювало 

керiвництво поточною дiяльнiстю ФБ ПФТС, 

органiзовувало виконання рiшень Загальних 

зборiв та Наглядової Ради та здiйснювало 

реалiзацiю статутних завдань бiржi. 

Протягом 2018 року було проведено 17 

(сiмнадцять) засiдань Правлiння ФБ ПФТС, з 

них: 

o 8 засiдань було присвячено питанням 

функцiонування та розвитку ФБ ПФТС, 

зокрема: 

- затверджена нова редакцiя Методики 

розрахунку поточної цiни цiнного папера. 

Змiни в документi передбачають обмеження 

перiоду, протягом якого використовується 

останнє зафiксоване значення цiни закриття 

цiнного паперу пiд час розрахунку поточної 

цiни цiнного папера, дванадцятьма мiсяцями. 

- затверджена нова редакцiя "Вимог 

щодо меж граничних вiдхилень цiни (розмiрiв 

максимально допустимого вiдхилення цiни) в 

заявках учасникiв торгiв". Змiни в документi 

передбачають врахування особливостей 

амортизацiйних облiгацiй. Зокрема, межi 

граничних вiдхилень цiни (розмiри 

максимально допустимого вiдхилення цiни) 

для амортизацiйних облiгацiй 

встановлюються залежно вiд останнього 

значення цiни закриття торговельного дня, 

розрахованого пiсля здiйснення чергового 

часткового погашення номiнальної вартостi за 

перiод, що не перевищує останнi 12 мiсяцiв. У 

випадку вiдсутностi за амортизацiйною 

облiгацiєю такого значення цiни закриття 

торговельного дня, при визначеннi меж 

граничного вiдхилення цiни для цього 

цiнного паперу використовується його 

залишкова номiнальна вартiсть (з 

урахуванням здiйсненого чергового 

часткового погашення). 

- внесенi змiни до "Особливостей 

запровадження укладання бiржових 

контрактiв за участю Центрального 

контрагента". Змiни передбачають 

виключення обмежень, пов'язаних з 

проведенням операцiй в iнтересах емiтента за 



участю Центрального контрагента. 

- у зв'язку з внесенням змiн до 

законодавства про приватизацiю, а саме 

переходом вiд використання електронних 

аукцiонiв в електроннiй торговiй системi 

"ProZorro.Продажi" (в рамках малої 

приватизацiї) актуалiзованi "Типовi умови 

здiйснення розрахункiв за бiржовими 

контрактами, укладеними без обов'язкового 

попереднього блокування активiв", 

"Специфiкацiї позначень типових умов 

здiйснення розрахункiв в заявках/бiржових 

контрактах", "Правила формування коду 

розрахункiв в заявках учасникiв торгiв", 

"Вимоги до кодiв розрахункiв в заявках 

учасникiв торгiв на ринку котировок та ринку 

РЕПО". 

- актуалiзовано рiшення Правлiння 

Бiржi "Про торгiвлю борговими цiнними 

паперами, номiнованими в iноземнiй валютi, з 

валютою розрахункiв на вторинному ринку 

виключно у гривнi (протокол №130 вiд 

04.04.2014р.) та доповнено "Порядок 

розрахунку цiни купiвлi-продажу та 

дохiдностi по облiгацiям". Встановлено, що 

при вiдображеннi в торговельнiй системi, 

iнформацiйних продуктах, в т. ч. на сайтi 

Бiржi, iнформацiї за цiнними паперами, 

номiнованими в iноземнiй валютi 

(номiнальної вартостi, розмiру купону, 

розмiру НКД), у гривневому еквiвалентi 

використовується останнiй офiцiйний курс 

гривнi до цiєї iноземної валюти, що 

встановлений Нацiональним банком України i 

оприлюднений до початку бiржових торгiв у 

вiдповiдний торговельний день. 

- затвердженi форми заявок на 

придбання цiнних паперiв та Регламент 

органiзацiї та проведення аукцiону з реалiзацiї 

цiнних паперiв на якi звернено стягнення та 

iншi документи якi оформляються в процесi 

органiзацiї проведення аукцiону з реалiзацiї 

цiнних паперiв на якi звернено стягнення 

(загалом 5 разiв), для зручностi потенцiйних 

покупцiв та для використання у роботi 

вiдповiдальних спiвробiтникiв Бiржi. 

- внесенi змiни до "Вимог щодо меж 

граничних вiдхилень цiни (розмiрiв 

максимально допустимого вiдхилення цiни) в 

заявках учасникiв торгiв". По-перше, змiни 

передбачають встановлення меж граничних 



вiдхилень цiни (розмiрiв максимально 

допустимого вiдхилення цiни) в заявках 

учасникiв торгiв для облiгацiй мiсцевих позик 

на аналогiчно межам граничних вiдхилень 

цiни, встановлених для державних цiнних 

паперiв. По-друге, максимально допустимi 

(граничнi) вiдхилення у бiк збiльшення цiни 

для пайових цiнних паперiв в режимах торгiв, 

якi беруть участь у формуваннi поточної цiни 

цiнного паперу зменшенi до 50%. 

 

- внесенi технiчнi змiни до "Форми 

заявки РЕПО щодо купiвлi/продажу цiнних 

паперiв на ринку РЕПО" та Порядку 

формування документiв. Бiржовий звiт за 

окремим бiржовим контрактом або за 

договором РЕПО", у зв'язку з набуттям 

чинностi Постанови Правлiння НБУ вiд 

21.02.2018р. №14. 

- внесенi Технiчнi змiни до "Порядку 

розрахунку торговельною системою Бiржi 

цiни купiвлi-продажу боргових цiнних 

паперiв та їх дохiдностi" та "Методики 

розрахунку поточної цiни цiнного папера" для 

врахування особливостей торгiвлi облiгацiями 

ТОВ "ЕСКА Капiтал" та приведення у 

вiдповiднiсть до вимог Положення про 

функцiонування фондових бiрж внесених 

рiшенням НКЦПФР вiд 16.02.2018р. №92. 

- у зв'язку зi змiною назви Бiржi, з 

метою приведення у вiдповiднiсть, внесено 

змiни до "Генеральної торговельної угоди 

ПФТС", "Порядку реєстрацiї iдентифiкаторiв 

рахункiв (торговельних рахункiв) учасника 

торгiв для участi в торгах", "Тарифiв на 

послуги ФБ ПФТС", "Порядку розрахунку ФБ 

ПФТС цiни купiвлi-продажу та дохiдностi по 

облiгацiям", "Особливостей запровадження 

укладання бiржових контрактiв за участю 

Центрального контрагента", "Правил 

електронного документообiгу ФБ ПФТС", 

"Регламенту Центру органiзацiї електронного 

документообiгу ФБ ПФТС", "Порядку 

формування документiв. Бiржовий звiт за 

окремим бiржовим контрактом або за 

договором РЕПО". 

Протягом 2018 року Правлiння органiзувало i 

забезпечило проведення рiчних Загальних 

зборiв, якi вiдбулись 26.04.2018р. Також, 

Правлiння органiзувало i забезпечило 

проведення позачергових Загальних зборiв, 



якi вiдбулись 06.09.2018р.  

 

 

Примітки 
  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 5 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

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)  ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 

Кодекс корпоративного управлiння, Положення про Комiтет 

Наглядової ради АТ "Фондова бiржа ПФТС" з питань аудиту, 

Положення про Комiтет Наглядової ради АТ "Фондова бiржа 

ПФТС" з питань визначення винагороди посадовим особам 

товариства та з питань призначень. 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 



діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками 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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 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 незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

 



 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

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

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 КРУКСТОН ЛIМIТЕД 

(CROOKSTON LIMITED)БЕЛIЗ 

157,260 9,0597 

2 ПРАЙМВ'Ю ЛТД.(PRIMEVIEW 

LTD.)БЕЛIЗ 

157,359 8,4973 

3 ПАРВАНА ЛТД (PARVANA 

LTD)МАРШАЛЛОВI ОСТРОВИ 

79217 8,9035 

4 БОЛАЙН ЛТД (BOLINE 

LTD)МАРШАЛЛОВI ОСТРОВИ 

79460 9,2159 

5 ДАКАЛ ЛТД (DAKAL LTD)БЕЛIЗ 157,172 9,3721 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 



32 010 62 Iнформацiя щодо  дати та пiдстави 

виникнення обмеження вiдсутня 

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 
Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних 

зборiв Товариства строком на три роки. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть 

переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. 

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не 

може бути одночасно членом Правлiння та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси, 

та/або незалежнi директори. 

Наглядова рада Товариства має включати щонайменше п'ять незалежних директорiв. 

Якщо у встановлений Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом Товариства 

строк загальними зборами не прийнятi рiшення, передбаченi пунктами 11.2.21 та 11.2.22 

Статуту, повноваження членiв наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, 

скликання i проведення загальних зборiв Товариства. 

Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У 

разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена 

Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту 

отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником 

якого є вiдповiдний член Наглядової ради. 

Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити 

iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного 

(прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому 

належить або їм сукупно належить). 

Порядок здiйснення повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера 

може бути визначений Наглядовою радою Товариства. 

Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може 

обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. 

Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.  

Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 15 (п'ятнадцять) осiб.  

Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її 

кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог закону Загальними зборами Товариства, 

Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання решти 

членiв Наглядової ради, а в разi обрання членiв Наглядової ради шляхом кумулятивного 

голосування - для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. 

Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень 

членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. 

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням 

Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення 

повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення 

повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами простою бiльшiстю 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з 

вiдповiдного питання акцiй. Це положення не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), 

представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - 

члена Наглядової ради. 

Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв згiдно з 

частиною п'ятою статтi 53 Закону України "Про акцiонернi товариства", може бути замiнений 

таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. 



Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової припиняються:  

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;  

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;  

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, 

що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;  

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, 

померлим; 

5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, 

який є представником акцiонера. 

У разi якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає вiдповiдати 

вимогам, визначеним пунктом 10-1 статтi 2 Закону України "Про акцiонернi товариства", вiн 

повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання вiдповiдного письмового 

повiдомлення Товариству. 

 З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя 

договору (контракту), укладеного з ним. 

Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становитиме половину або 

менше половини її обраного вiдповiдно до вимог закону Загальними зборами Товариства 

кiлькiсного складу, Наглядова рада не може приймати рiшення, крiм рiшень з питань скликання 

Загальних зборiв Товариства для обрання решти членiв Наглядової ради, а в разi обрання членiв 

Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу 

Наглядової ради, а саме питань, зазначених у пiдпунктах 2 i 3, 12 та 15 частини другої статтi 52 

Закону України "Про акцiонернi товариства". 

 

Обрання та припинення повноважень Голови та членiв Правлiння належить до виключної 

компетенцiї Наглядової ради.  

Голова Правлiння Товариства є головою колегiального виконавчого органу Товариства i 

обирається Наглядовою радою на строк, який визначається рiшенням Наглядової ради. 

Голова Правлiння обирається за рiшенням Наглядової ради, яке приймається в порядку, 

встановленому Статутом Товариства для прийняття рiшень Наглядовою радою. 

Голова Правлiння Товариства входить до членiв Правлiння Товариства за посадою. Iншi члени 

Правлiння обираються Наглядовою радою за списком, запропонованим Головою Правлiння 

Товариства. Голова Правлiння Товариства включає до списку кандидатури осiб, якi 

вiдповiдають вимогам, встановленим законодавством, Статутом Товариства та внутрiшнiми 

документами Товариства. 

Повноваження Голови та/або члена Правлiння Товариства припиняються з моменту прийняття 

Наглядовою радою або Загальними зборами рiшення про вiдкликання повноважень Голови 

та/або члена Правлiння, якщо iнший строк припинення повноважень Голови та/або члена 

Правлiння не визначений в самому рiшеннi Наглядової ради або Загальних зборiв про 

вiдкликання повноважень Голови та/або члена Правлiння. 

Повноваження Голови Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради або Загальних 

зборiв з одночасним прийняттям рiшення про призначення Голови Правлiння або особи, яка 

тимчасово здiйснюватиме його повноваження. 

 

Ревiзiйна комiсiя обирається рiчними Загальними зборами строком на три роки, у кiлькостi 5 

(п'яти) осiб.  

Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. 

У разi, якщо у встановлений цим пунктом строк загальними зборами з будь-яких причин не буде 

прийнято рiшення про обрання або переобрання Ревiзiйної комiсiї, повноваження членiв 

Ревiзiйної комiсiї продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рiшення про 

обрання або переобрання Ревiзiйної комiсiї у повному складi. 

Члени Ревiзiйної комiсiї обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну 



дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Членом Ревiзiйної комiсiї може бути як 

акцiонер, так i будь-яка особа, запропонована акцiонером чи Наглядовою радою у разi 

вiдсутностi чи недостатньої кiлькостi кандидатiв у члени Ревiзiйної комiсiї, запропонованих 

акцiонерами. 

Одна й та сама особа може переобиратися членом Ревiзiйної комiсiї на необмежену кiлькiсть 

термiнiв. Термiн на який обирається член Ревiзiйної комiсiї не може перевищувати 3 (трьох) 

рокiв. 

Право висувати кандидатiв для обрання до складу Ревiзiйної комiсiї мають акцiонери 

Товариства та у випадках, передбачених абзацом третiм пункту 16.2 Статуту, - Наглядова рада 

Товариства. 

Акцiонер має право висувати власну кандидатуру.  

Кiлькiсть кандидатiв, запропонованих одним акцiонером, не може перевищувати кiлькiсного 

складу Ревiзiйної комiсiї.  

Пропозицiя акцiонера про висування кандидатiв для обрання до складу Ревiзiйної комiсiї 

повинна вiдповiдати вимогам та подається в порядку, встановленому Положенням про Загальнi 

збори. 

Порядок розгляду пропозицiї та прийняття рiшення щодо неї визначається Положенням про 

Загальнi збори. 

Загальнi збори вправi прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв 

Ревiзiйної комiсiї та одночасне обрання нових членiв. При цьому, рiшення про дострокове 

припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї може бути прийнято тiльки стосовно всiх 

членiв Ревiзiйної комiсiї.  

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Ревiзiйної комiсiї з одночасним припиненням 

договору припиняються:  

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;  

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї за станом здоров'я;  

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, 

що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї;  

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, 

померлим. 

5) у разi виникнення обставин, якi вiдповiдно до законодавства України перешкоджають 

виконанню обов'язкiв Голови, члена Ревiзiйної комiсiї. 

У випадках, передбачених пп. 2, 5 пункту 16.4 цього Статуту, член Ревiзiйної комiсiї 

зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днiв у письмовiй формi повiдомити Ревiзiйну комiсiю, 

Правлiння та Наглядову раду Товариства про настання цих обставин.  

У разi, якщо в процесi роботи Ревiзiйної комiсiї кiлькiсть її членiв стає меншою половини вiд 

загальної кiлькостi, члени Ревiзiйної комiсiї, що залишилися у її складi, зобов'язанi протягом 5 

(п'яти) днiв з дати, коли про це стало вiдомо, надати письмову вимогу до Наглядової ради 

Товариства про скликання позачергових Загальних зборiв з метою обрання нового складу 

Ревiзiйної комiсiї. 

 

 Посадова особа Служби внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства призначається за 

рiшенням Наглядової ради Товариства (з урахуванням встановлених законодавством вимог до 

такої особи), повноваження посадової особи Служби внутрiшнього аудиту (контролю) 

Товариства дiють до моменту її переобрання Наглядовою радою Товариства. 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  

затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що 

вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв Законом України "Про акцiонернi 



товариства", та тих, що рiшенням наглядової ради переданi для затвердження виконавчому 

органу; 

затвердження положення про винагороду членiв виконавчого органу акцiонерного товариства, 

вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; 

затвердження звiту про винагороду членiв виконавчого органу акцiонерного товариства, вимоги 

до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 

пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про 

включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 

Загальних зборiв;  

формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв наглядовою радою; 

затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 

прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до 

цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 

прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  

прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  

прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  

затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про 

акцiонернi товариства" i Статутом Товариства;  

обрання та припинення повноважень Голови та членiв Правлiння; 

затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, 

встановлення розмiру їх винагороди; затвердження змiн та доповнень до контрактiв, укладених з 

Головою та членами Правлiння; 

прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень 

та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння Товариства; 

обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (окрiм Голови та 

членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства);  

призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); 

затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу 

внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому 

числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 

здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної 

iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством 

iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння товариства; 

розгляд звiту Правлiння та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 

обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про 

акцiонернi товариства";  

обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за 

результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, 

що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати 

його (її) послуг;  

затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього 

незалежного аудитора (аудиторської фiрми) товариства для прийняття рiшення щодо нього; 

визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 

строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про 

акцiонернi товариства" (виключно за умови скасування встановленої чинним законодавством 

України заборони розподiлу прибутку Товариства мiж його акцiонерами); 

визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;  

вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях; 

вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю 



та лiквiдацiю; 

вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або 

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 

вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України 

"Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 

Товариства; 

прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє 

надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону 

України "Про акцiонернi товариства", та про надання згоди на вчинення правочинiв iз 

заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акцiонернi 

товариства";  

визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв (виключно за 

умови скасування встановленої чинним законодавством заборони щодо розподiлу прибутку 

Товариством мiж його засновниками (акцiонерами)) або викупу акцiй;  

прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi 

послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її 

послуг; 

надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статтi 65  Закону України "Про акцiонернi 

товариства"; 

погодження основних напрямкiв дiяльностi та перспективних планiв розвитку Товариства;  

вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 

Статутом. 

 

Правлiння Товариства має наступнi повноваження (компетенцiю): 

розробляє основнi напрямки дiяльностi та перспективнi плани розвитку Товариства, що 

погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами акцiонерiв; 

затверджує поточнi плани дiяльностi Товариства i заходи, що є необхiдними для досягнення 

мети i вирiшення завдань Товариства, та забезпечує їх реалiзацiю; 

подає пропозицiї щодо скликання та проведення Загальних зборiв, надає пропозицiї щодо 

включення до порядку денного Загальних зборiв додаткових питань; 

забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради; 

затверджує внутрiшнi документи Товариства, окрiм тих, затвердження яких належить до 

компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової ради Товариства; 

органiзовує ведення бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi в Товариствi; 

приймає рiшення з питань, винесених на розгляд Головою Правлiння Товариства; 

виконує iншi функцiї, вiднесенi до компетенцiї Правлiння Товариства Статутом, iншими 

внутрiшнiми документами Товариства. 

Компетенцiю Правлiння Товариства може бути змiнено шляхом внесення змiн до Статуту або 

прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами. 

 

Голова Правлiння Товариства дiє вiд iменi Товариства та вирiшує всi питання дiяльностi 

Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, 

Ревiзiйної комiсiї, Правлiння Товариства.    

Голова Правлiння Товариства має наступнi повноваження (компетенцiю): 

скликає засiдання Правлiння Товариства, визначає їхнiй порядок денний, головує на них та 

органiзовує ведення протоколiв засiдань Правлiння Товариства; 

розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння Товариства; 

пропонує кандидатури членiв Правлiння Товариства для їх призначення Наглядовою радою; 



без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi 

представляє iнтереси Товариства в будь-яких пiдприємствах, установах, органiзацiях, органах 

державної влади та управлiння, органах мiсцевого самоврядування, як в Українi, так i за 

кордоном, вчиняє вiд iменi Товариства будь-якi правочини, в тому числi укладає договори, з 

урахуванням обмежень, передбачених Статутом, вчиняє iншi юридичнi дiї, видає накази та 

розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 

з урахуванням обмежень, передбачених Статутом, розпоряджається коштами та майном 

Товариства, пiдписує всi документи грошового, матерiального, розрахункового та кредитного 

характеру; 

пiдписує звiти та баланси Товариства, подає на затвердження Загальних зборiв рiчний звiт та 

баланс Товариства; 

видає довiреностi вiд iменi Товариства; 

вiдкриває рахунки Товариству в банкiвських установах в нацiональнiй та iноземних валютах з 

правом розпорядчого пiдпису; вiдкриває рахунки Товариству в цiнних паперах з правом 

розпорядчого пiдпису;   

розробляє та затверджує штатний розпис Товариства, затверджує посадовi iнструкцiї 

працiвникiв Товариства, положення про структурнi пiдроздiли Товариства; 

приймає на роботу i звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, керiвникiв фiлiй i представництв 

Товариства (у випадку їх створення); 

застосовує заходи заохочення i накладає стягнення на працiвникiв Товариства та керiвникiв 

фiлiй i представництв Товариства (у випадку їх створення); 

забезпечує дотримання норм законодавства про працю; 

забезпечує органiзацiю засiдань Наглядової ради, iнiцiює скликання позачергових засiдань 

Наглядової ради; 

представляє Правлiння Товариства на засiданнях Наглядової ради, Загальних зборах (у разi 

вiдсутностi Голови Правлiння Товариства Правлiння у засiданнях зазначених органiв 

представляє член Правлiння за дорученням Голови Правлiння Товариства); 

приймає рiшення щодо iнших питань поточної дiяльностi Товариства; 

здiйснює iншi дiї, передбаченi Статутом Товариства. 

Виконавчо-розпорядчi функцiї Голова Правлiння може виконувати самостiйно або доручати їх 

виконання пiдлеглим працiвникам. 

Право першого пiдпису вiд iменi Товариства на платiжних документах належить Головi 

Правлiння Товариства. 

 

До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить: 

o перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, у 

тому числi укладених договорiв i вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiх 

документiв Товариства; 

o перевiрка вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової 

звiтностi вiдповiдним нормативним актам; 

o аналiз фiнансового стану Товариства; 

o аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв та 

акцiонерами Товариства; 

o оцiнка економiчної ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства. 

Компетенцiя Ревiзiйної комiсiї може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або 

прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами. 

 

 Служба внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства має наступнi функцiї: 

o нагляд за поточною дiяльнiстю Товариства; 

o контроль за дотриманням законiв, нормативно-правових актiв органiв, якi здiйснюють 

державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, та рiшень органiв управлiння Товариства; 



o перевiрка результатiв поточної фiнансової дiяльностi Товариства; 

o аналiз iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, професiйну дiяльнiсть його працiвникiв, 

випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства; 

o виконання iнших передбачених законами функцiй, пов'язаних з наглядом та контролем за 

дiяльнiстю Товариства. 

 На Службу внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства покладаються такi завдання: 

o сприяння адекватностi системи внутрiшнього контролю Товариства та операцiйних 

процедур; 

o здiйснення неупередженої та об'єктивної оцiнки фiнансової, операцiйної, iнших систем i 

процедур контролю, оцiнка та аналiз виконання посадовими особами i персоналом Товариства 

установчих документiв, внутрiшнiх документiв щодо провадження професiйної дiяльностi на 

фондовому ринку; 

o впровадження ефективної, достовiрної та повної iнформацiйної системи управлiння для 

своєчасного виявлення та усунення недолiкiв i порушень у здiйсненнi фiнансових операцiй; 

o надання на схвалення Наглядовiй радi, Головi Правлiння Товариства пропозицiй з оцiнки 

та управлiння ризиками, з оцiнювання розмiру, напряму та розподiлу ризикiв у дiяльностi 

Товариства; 

o своєчасне виявлення порушень та недолiкiв у дiяльностi Товариства, пiдготовка 

пропозицiй та опрацювання оптимальних рiшень щодо їх лiквiдацiї, усунення причин 

виникнення порушень та недолiкiв в процесi дiяльностi Товариства; 

o розробка рекомендацiй з недопущення виникнення негативних наслiдкiв у дiяльностi 

Товариства у майбутньому; 

o виявлення в межах своїх повноважень вчинених i запобiгання майбутнiм порушенням у 

системi внутрiшнього контролю, а також попередження випадкiв будь-яких ризикiв; 

o виявлення сфер потенцiйних збиткiв для Товариства, сприятливих умов для шахрайства, 

зловживань i незаконного присвоєння коштiв Товариства; 

o надання Наглядовiй радi висновкiв про результати проведеної перевiрки i пропозицiй 

щодо полiпшення дiючої системи внутрiшнього контролю не рiдше нiж один раз на рiк. 

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
Аудитор здiйснив виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного 

управлiння. Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння було 

отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо: 1) вiдповiдностi системи 

корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Статуту, 2) достовiрностi та повноти 

розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у Звiтi керiвництва.  

Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства здiйснюється 

вiдповiдно до роздiлу Статуту, який затверджено Загальними зборами акцiонерiв вiд 06.09.2018 

року (Протокол № 15). 

У 2018 роцi змiни до Статуту не вносились. 

Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи 

корпоративного  управлiння:  

- Загальнi збори акцiонерiв;  

- Наглядова рада; 

- Виконавчий орган (Правлiння); 

- Ревiзiйна комiсiя. 

Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам 

законодавства. 

Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту 

Товариства, Положенням про Загальнi збори акцiонерiв, Положенням про Правлiння, 

Положенням про Наглядову раду, Положенням про Ревiзiйну комiсiю, а також Принципами 



(кодексом) корпоративного управлiння.  

Протягом звiтного року Правлiння здiйснювало поточне управлiння фiнансово-господарською 

дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. Змiн у 

складi Правлiння  протягом звiтного року не вiдбувалось. Контроль за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства здiйснюється Ревiзiйною 

комiсiєю та незалежним аудитором. Наглядова рада  Товариства здiйснює контроль за 

дiяльнiстю Правлiння та захист прав Акцiонерiв. Змiн у складi Наглядової ради не вiдбувалось.  

Аудитором виконанi аудиторськi процедури щодо перевiрки звiту керiвництва, який є 

складовою частиною Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв Товариства за 2018 рiк. За 

результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння (у тому числi 

внутрiшнього аудиту) можна зробити висновок: 1) прийнята та функцiонуюча система 

корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам Закону 

України "Про акцiонернi товариства", 2) наведена у рiчному звiтi "Iнформацiя про стан 

корпоративного управлiння" повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв 

корпоративного управлiння Товариства та результати їх функцiонування. 

Думка аудитора щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та, вiдповiдно, 

аудитор не висловлює аудиторську думку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо iншої 

iнформацiї. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою 

iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи 

ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. 

Аудитор, згiдно МСА 720 (переглянутий) "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї", 

ознайомився, розглянув, спiвставив, виконав iншi процедури щодо iншої iнформацiї та не 

виявив фактiв суттєвої невiдповiдностi та викривлень, якi б необхiдно було включити до 

висновку.  

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
Мета провадження дiяльностi фiнансової 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. 

 

Перелiк власникiв iстотної участi (у тому числi осiб, що здiйснюють контроль за фiнансовою 

установою) (для юридичних осiб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 

мiсцезнаходження; для фiзичних осiб - прiзвища, iмена та по батьковi), їх вiдповiднiсть 

встановленим законодавством вимогам та змiна їх складу за рiк. 

 

Товариство не має власникiв iстотної участi. 

 

Факти порушення (або про вiдсутнiсть таких фактiв) членами наглядової ради та виконавчого 

органу фiнансової установи внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй 

установi або споживачам фiнансових послуг. 

 

Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи 



внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам 

фiнансових послуг вiдсутнi. 

 

Заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової установи, у 

тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу, або про вiдсутнiсть таких заходiв. 

 

Згiдно Постанови НКЦПФР №51-ЦД-1-ФБ-л вiд 17.04.2018р. до Товариства було застосовано 

санкцiю в розмiрi 1700 гривень (штрафна санкцiя сплачена в повному обсязi) 

 

Наявнiсть у фiнансової установи системи управлiння ризиками та її ключовi характеристики або 

про вiдсутнiсть 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:  

o надання на схвалення Наглядовiй радi, Головi Правлiння Товариства пропозицiй з оцiнки та 

управлiння ризиками; o виявлення в межах своїх повноважень вчинених i запобiгання майбутнiм 

порушенням у системi внутрiшнього контролю, а також попередження випадкiв будь-яких 

ризикiв; 

 o 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. 

 

Iнформацiя про результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту 

(контролю), а також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 

 

Вiдповiдно до роздiлу VI Положення про Службу внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства 

(надалi - Служба внутрiшнього аудиту) посадовою особою Служби внутрiшнього аудиту 

Коломiйцем Андрiєм Анатолiйовичем проведений комплексний аналiз дiяльностi Товариства у 

2018 роцi та вiдповiдна рiчна перевiрка за наступними напрямами:  

o нагляд за поточною дiяльнiстю Товариства;  

o контроль за дотриманням законiв; нормативно-правових актiв органiв, якi здiйснюють 

державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, та рiшень органiв управлiння Товариства;  

o перевiрка результатiв поточної фiнансової дiяльностi Товариства;  

o аналiз iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, професiйну дiяльнiсть його працiвникiв, випадки 

перевищення повноважень посадовими особами Товариства;  

o сприяння адекватностi системи внутрiшнього контролю Товариства та операцiйних процедур;  

o здiйснення неупередженої та об'єктивної оцiнки фiнансової, операцiйної, iнших систем i 

процедур контролю, оцiнки та аналiзу виконання посадовими особами i персоналом Товариства 

установчих документiв, внутрiшнiх документiв щодо провадження професiйної дiяльностi на 

фондовому ринку;  

o впровадження ефективної, достовiрної та повної iнформацiйної системи управлiння для 

своєчасного виявлення та усунення недолiкiв i порушень у здiйсненнi фiнансових операцiй;  

o надання на схвалення Наглядовiй радi Товариства пропозицiй з оцiнки та управлiння 

ризиками, з оцiнювання розмiру, напряму та розподiлу ризикiв у дiяльностi Товариства;  

o своєчасне виявлення порушень та недолiкiв у дiяльностi структурних пiдроздiлiв, пiдготовка 

пропозицiй та опрацювання оптимальних рiшень щодо їх лiквiдацiї, усунення причин 

виникнення порушень та недолiкiв в процесi дiяльностi Товариства;  

o виявлення вчинених i запобiгання майбутнiм порушенням у системi внутрiшнього контролю, а 

також попередження випадкiв будь-яких ризикiв;  

o розробка рекомендацiй з недопущення виникнення негативних наслiдкiв у дiяльностi 

Товариства у майбутньому;  

o виявлення сфер потенцiйних збиткiв для Товариства, сприятливих умов для шахрайства, 

зловживань i незаконного присвоєння коштiв Товариства;  

o надання Наглядовiй радi звiтiв про результати проведення внутрiшнього аудиту (контролю) i 

пропозицiй щодо полiпшення дiючої системи внутрiшнього контролю не рiдше нiж один раз на 

рiк;  

o проведення перевiрок з метою здiйснення оцiнки адекватностi та ефективностi системи 

внутрiшнього контролю Товариства, її вiдповiдностi ступеню потенцiйного ризику, 

притаманного дiяльностi Товариства, а також його оцiнки;  

o забезпечення органiзацiї постiйного контролю за дотриманням працiвниками Товариства 

встановлених процедур проведення операцiй, функцiй та повноважень згiдно з покладеними на 

них обов'язками;  

o проведення розгляду фактiв порушень працiвниками Товариства чинного законодавства, у 

тому числi нормативно-правових актiв НКЦПФР та стандартiв професiйної дiяльностi, 

внутрiшнiх документiв, якi регулюють дiяльнiсть Товариства;  

o iнформування Правлiння Товариства про недопущення дiй, результатом яких може стати 



порушення чинного законодавства, в тому числi нормативно-правових актiв Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;  

o розроблення рекомендацiї щодо усунення виявлених порушень, покращення системи 

внутрiшнього контролю та здiйснення контролю за їх виконанням;  

o забезпечення схоронностi та повернення одержаних вiд структурних пiдроздiлiв Товариства 

документiв на всiх носiях;  

o виконання iнших передбачених законами функцiй, пов'язаних з наглядом та контролем за 

дiяльнiстю Товариства.  

Висновки щодо проведеної рiчної перевiрки. 

За результатами аналiзу отриманої вiд працiвникiв Товариства iнформацiї про дiяльнiсть 

Товариства у 2018 роцi та проведеної перевiрки Служба внутрiшнього аудиту дiйшла наступних 

висновкiв про дiяльнiсть Товариства та його структурних пiдроздiлiв у 2018 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 2018 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. В груднi 2017 року Товариством 

проводилися заходи з технiчної пiдтримки безперебiйної роботи торговельної системи. Система 

пiдтримки функцiонування програмно-технiчного комплексу Товариства передбачає постiйний 

нагляд та контроль за її функцiонуванням та знаходиться в належному станi. 

Програмно-технiчний 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 2018 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 

нормативно-правових 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. 

 

Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 

фiнансової установи розмiр, або про їх вiдсутнiсть. 

 

У звiтному перiодi факти вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 

товариства розмiр, вiдсутнi. 

 

Результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує 

встановлений у статутi фiнансової установи розмiр. 

 

У звiтному перiодi факти купiвлi-продажу активiв в обсязi, що перевищує встановлений у 

статутi товариства розмiр, вiдсутнi. 

 

Iнформацiя про операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї 

промислово-фiнансової групи чи iншого об'єднання, проведенi протягом року (така iнформацiя 

не є комерцiйною таємницею), або про їх вiдсутнiсть. 

 

Iнформацiя щодо пов`язаних осiб у вiдношеннi до АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" має 

наступний вигляд: Члени Правлiння, Члени Наглядової ради, Члени Наглядової ради  

АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС", якi є керiвниками та/або кiнцевими бенефiцiарними 

власниками Членiв АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС". 

Члени Правлiння отримували заробiтну плату вiдповiдно до посадових окладiв згiдно штатного 

розпису, що за 2018 р. разом з нарахуваннями ЄСВ на фонд оплати працi становить 1803 тис. 

грн. 

Iнформацiя щодо виплат управлiнському персоналу спiвпадає з розкритою вище iнформацiєю 

щодо виплат данiй категорiї пов'язаних осiб. 

Члени Наглядової ради. 

Починаючи з 15.05.2017 р. за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Головi Наглядової ради АТ 

"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" здiйснюється виплата винагороди. Iншi члени Наглядової ради 



винагороди не отримують. 

Винагорода Головi Наглядової ради з нарахуванням ЄСВ за 2018 р. склала  

201 тис. грн. 

Члени Наглядової ради АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС", якi є керiвниками та/або кiнцевими 

бенефiцiарними власниками Членiв АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" (далi - Бiржа): 

1) Амiтан Олена Анатолiївна - є Генеральним директором та кiнцевим бенефiцiарним 

власником Приватного акцiонерного товариства "Альтана Капiтал", яке має лiцензiю на 

здiйснення дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами та є Членом Бiржi; 

2) Бродович Сергiй Васильович - є кiнцевим бенефiцiарним власником Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "ТАСК-БРОКЕР", яке має лiцензiю на здiйснення дiяльностi з 

торгiвлi цiнними паперами та є Членом Бiржi; 

3) Волошка Володимир Леонiдович - є Генеральним директором Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Фаворит", яке має лiцензiю на здiйснення дiяльностi з 

торгiвлi цiнними паперами та є Членом Бiржi. ТОВ "Фондова компанiя "Фаворит" також має 

лiцензiю депозитарної установи та надає Бiржi послуги з обслуговування рахунку в цiнних 

паперах. 

Умови договорiв є стандартними для всiх Членiв Бiржi. 

 

В цiлому операцiї з пов'язаними особами за звiтний перiод не мали суттєвого впливу на 

фiнансову звiтнiсть Товариства. 

 

Операцiї з вищезазначеними пов'язаними особами наведено в таблицi: 

 

Залишки та операцiї 

з пов`язаними особами Значення показника (тис. грн.) 

 за 2017 р. 

(станом на 31.12.2017 р.) за 2018 р. 

(станом на 31.12.2018 р.) 

Активи (дебiторська заборгованiсть) - 4 

Зобов'язання (кредиторська заборгованiсть) 23 38 

Доходи вiд реалiзацiї послуг (послуги з органiзацiї торгiвлi цiнними паперами) 145 104 

Адмiнiстративнi витрати (витрати за професiйнi послуги) 253 433 

 

Iнформацiя про використанi рекомендацiї (вимоги) органiв, якi здiйснюють державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку (звiту). 

 

Аудиторська перевiрка проведена з дотриманнях вимог, якi мiстяться в: o Законi України "Про 

аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть"; o 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"; o Законах 

України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Про цiннi папери та 

фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про акцiонернi 

товариства". Аудиторський висновок пiдготовлений з дотриманням вимог законодавства, в тому 

числi рекомендацiй (вимог) органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових 

послуг. 

Iнформацiя про зовнiшнього аудитора наглядової ради фiнансової установи, призначеного 

протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 

мiсцезнаходження; для фiзичної особи - прiзвище, iм'я та по батьковi) 

 



"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МIЛА-АУДИТ" У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (код ЄДРПОУ 23504528, мiсцезнаходження: 04210, м. Київ, просп. 

Героїв Сталiнграда, буд. 26, кв. 310).  

Юридична особа дiє на пiдставi:  

Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають 

аудиторськi послуги №1037 вiд 26 сiчня 2006 року, згiдно з рiшенням Аудиторської Палати 

України № №321/3 вiд 28.01.2016р.;  

Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiл суб'єкти аудиторської дiяльностi), 

згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України;  

Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiл суб'єкти аудиторської дiяльностi, 

якi мають право проводити обов'язкiв аудит фiнансової звiтностi), згiдно з рiшенням 

Аудиторської Палати України;  

Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiл суб'єкти аудиторської дiяльностi, 

якi мають право проводити аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний 

iнтерес), згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України; 

Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, № 0714, видане рiшенням Аудиторської 

палати України №349/4 вiд 28.09.2017р.; 

Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi 

перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Нацiональною комiсiєю з 

цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 370, серiя та номер 

Свiдоцтва: П 000370 вiд 18.03.2016р., термiн дiї свiдоцтва продовжено до 28.01.2021р. 

 

Iнформацiя про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема: 

 

загальний стаж аудиторської дiяльностi; 

Зовнiшнiм аудитором АТ "Фондова бiржа ПФТС" є Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Мiла - аудит" (код ЄДРПОУ 23504528, мiсцезнаходження 04210, м. Київ, пр. 

Г.Сталiнграду,10/А, корп. 2, офiс 43), що здiйснює дiяльнiсть на ринку аудиторських послуг з 

1995 року. 

 

кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги фiнансовiй установi; 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiла - аудит" проводило перевiрку достовiрностi, 

повноти та вiдповiдностi встановленим законодавством вимог щодо формування емiтентом 

фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2017 рiк станом на 31.12.2017р. 

 

перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися фiнансовiй установi протягом року; 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiла - аудит" проводило перевiрку промiжної 

фiнансової звiтностi емiтента за I-III квартали 2018 року 

 

випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього 

аудитора; 

Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього 

аудитора протягом звiтного перiоду вiдсутнi. 

ротацiю аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останiх п`яти рокiв; 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма Норма" (код ЄДРПОУ 

22858002, мiсцезнаходження: 04080, м.Київ, вул. Фрунзе, 1-3) проводило перевiрку 

достовiрностi, повноти та вiдповiдностi встановленим законодавством вимог щодо формування 

емiтентом фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2013-2015 роки. Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Євроаудит" (код ЄДРПОУ 30437318, мiсцезнаходження: 

м. Київ пр.-т Ак. Глушкова,1). проводило перевiрку достовiрностi, повноти та вiдповiдностi 

встановленим законодавством вимог щодо формування емiтентом фiнансової звiтностi за МСФЗ 



за 2016 рiк. "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МIЛА-АУДИТ" У ФОРМI ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (код ЄДРПОУ 23504528, мiсцезнаходження 04210, м. 

Київ, просп. Героїв Сталiнграда, буд. 26, кв. 310) проводило перевiрку достовiрностi, повноти та 

вiдповiдностi встановленим законодавством вимог щодо формування емiтентом фiнансової 

звiтностi за МСФЗ за 2017 рiк. 

 

стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти 

подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським 

висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових 

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. 

 

Iнформацiя щодо захисту фiнансовою установою прав споживачiв фiнансових послуг, зокрема: 

наявнiсть механiзму розгляду скарг; 

Окрiм здiйснення товариством захисту прав споживачiв фiнансових послуг у встановленому 

законодавством порядку, в товариствi дiє Порядок вирiшення спорiв мiж членами Акцiонерного 

товариства "Фондова бiржа ПФТС" та iншими особами, якi мають право брати участь у 

бiржових торгах, який регулює порядок створення та функцiонування вiдповiдного органу АТ 

"Фондова бiржа ПФТС", уповноваженого вирiшувати спори мiж членами Бiржi та iншими 

особами, якi мають право брати участь у бiржових торгах згiдно з законодавством;  

порядок розгляду спорiв, що виникають при укладеннi, розiрваннi та виконаннi бiржових 

контрактi) згiдно з Правилами Бiржi;  

порядок вирiшення спорiв, пов'язаних з нестандартними та надзвичайними ситуацiями, що 

виникають на Бiржi та пов'язанi з укладанням бiржових угод контрактiв. 

 

прiзвище, iм'я та по батьковi працiвника фiнансової установи, уповноваженого розглядати 

скарги; 

Особою, яка має право розглядати скарги споживачiв фiнансових послуг, є: Голова Правлiння 

АТ "Фондова бiржа ПФТС" Лупiй Богдан Олександрович.  

Крiм того, скарги споживачiв фiнансових послуг, протягом звiтного перiоду, розглядались 

вiдповiдно до Порядку вирiшення спорiв мiж членами Акцiонерного товариства "Фондова бiржа 

ПФТС" та iншими особами, якi мають право брати участь у бiржових торгах, Арбiтром АТ 

"Фондова бiржа ПФТС" Волошкою Володимиром Леонiдовичем. 

 

стан розгляду фiнансовою установою протягом року скарг стосовно надання фiнансових послуг 

(характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених скарг); 

У звiтному роцi скарг до товариства стосовно надання фiнансових послуг не надходило. 

наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою та 

результати їх розгляду. 

Позови до суду стосовно надання товариством фiнансових послуг вiдсутнi. 

 

Товариством було залучено суб"єкта аудиторської дiяльностi  ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла - 

аудит", який  здiйснив перевiрку iнформацiї, яка включена до складу Звiту про корпоративне 

управлiння   та висловив думку щодо наданої iнформацiї. 

 

 

 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Простi iменнi 32 010 1 000,00 Згiдно пунктiв 8.6 - 8.13 Статуту Товариства  

акцiонери - власники простих акцiй Товариства поряд з 

правами, якi обумовленi в iнших статтях Статуту та 

нормах чинного законодавства, мають право: 

8.6.1. Брати участь в управлiннi Товариством у 

порядку, передбаченому цим Статутом. 

Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один 

голос для вирiшення кожного питання на Загальних 

зборах, окрiм випадкiв проведення кумулятивного 

голосування. 

8.6.2. Брати участь у розподiлi прибутку Товариства 

(виключно за умови скасування встановленої чинним 

законодавством України заборони розподiлу прибутку 

Товариства мiж його засновниками (акцiонерами)). 

8.6.3. Отримувати iнформацiю про господарську 

дiяльнiсть Товариства, в обсязi i в порядку, визначених 

законодавством України i цим Статутом.  

8.6.4. Вносити пропозицiї на розгляд Загальних зборiв 

та iнших органiв Товариства. 

8.6.5. У разi емiсiї Товариством додаткових акцiй 

користуватися переважним правом на придбання 

додатково розмiщуваних акцiй Товариства в кiлькостi, 

пропорцiйнiй частцi належних акцiонеру простих акцiй 

у загальнiй кiлькостi простих акцiй крiм випадкiв, коли 

загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення 

про  невикористання переважного права акцiонерiв на 

придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх емiсiї.  

8.6.6. У разi лiквiдацiї Товариства отримувати частину 

його майна або вартостi частини майна Товариства 

пропорцiйно до вартостi належних їм акцiй Товариства 

в черговостi i порядку, передбаченому законодавством 

України i цим Статутом. 

8.6.7. Продавати чи iншим чином вiдчужувати належнi 

їм акцiї. 

8.6.8. Вимагати викупу Товариством всiх чи частини 

належних акцiонеру акцiй у випадках i в порядку, 

передбачених законодавством України i цим Статутом. 

нi 



8.6.9. Продати акцiї Товариству в разi, якщо 

Товариством прийнято рiшення про викуп таких акцiй 

вiдповiдно до законодавства. 

8.6.10. У випадках, передбачених законодавством 

України, захищати в судовому порядку свої порушенi 

цивiльнi права, в тому числi вимагати вiд Товариства 

вiдшкодування збиткiв.  

8.7. Права акцiонерiв - власникiв привiлейованих акцiй 

не передбачаються цим Статутом, оскiльки 

привiлейованi акцiї Товариством не випускаються. 

8.8. Акцiонери (акцiонер) мають право вносити 

пропозицiї до проекту порядку денного Загальних 

зборiв в порядку, передбаченому законодавством 

України.  

8.9. Акцiонери (акцiонер), якi сукупно є власниками 10 

або бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, 

мають право: 

- призначати своїх представникiв для нагляду за 

реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, 

голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв; 

- вимагати скликання Загальних зборiв, а в 

передбачених законодавством України випадках -  

скликати позачерговi Збори акцiонерiв Товариства; 

- вимагати проведення спецiальної перевiрки 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 

Ревiзiйною комiсiєю або аудитором. 

8.10. Акцiонери (акцiонер), якi сукупно є власниками 

бiльше нiж 10 вiдсоткiв акцiй Товариства вiд загальної 

кiлькостi розмiщених голосуючих акцiй Товариства, 

мають право вимагати проведення аудиторської 

перевiрки дiяльностi Товариства. 

8.11. Акцiонери - власники простих акцiй Товариства 

поряд iз обов'язками, обумовленими в iнших статтях 

цього Статуту та нормах чинного законодавства, 

зобов'язанi: 

8.11.1. Дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства. 

8.11.2. Виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших 

органiв Товариства. 

8.11.3. Виконувати свої зобов'язання перед 

Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою 

участю. 

8.11.4. Оплачувати акцiї у розмiрi, порядку та 

засобами, що передбаченi цим Статутом. 



8.11.5. Не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. 

8.12. Акцiонери Товариства вправi укласти мiж собою 

договiр вiдповiдно до норм законодавства про 

акцiонернi товариства. 

8.13. Акцiонер вправi продати чи iншим чином 

вiдчужити акцiї Товариства iншим акцiонерам, 

Товариству чи третiм особам. 

 

Примітки: 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27.06.2012 120/1/2012 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000050843 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

1 000 32 010 32 010 000 100 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: протягом звiтного перiоду купiвля-продаж акцiй 

товариства здiйснювалась на позабiржовому ринку, станом на кiнець звiтного перiоду, акцiї товариства не допущенi до торгiвлi на бiржовому 

ринку. 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 цiнних паперiв товариства, 

розмiщення чи дострокове погашення не здiйснювались. 

 

6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду 

№ 

з/п 

Дата 

зарахування 

/ списання 

акцій на 

рахунок / з 

рахунку 

емітента 

Вид дії 

викуп/ 

набуття 

іншим 

чином/ 

продаж/ 

анулювання 

Кількість 

акцій, що 

викуплено/ 

набуто 

іншим 

чином 

/продано/ 

анульовано 

(шт.) 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Дата 

реєстрації 

випуску 

акцій, що 

викуплено/ 

набуто 

іншим чином 

/продано/ 

анульовано 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску акцій, 

що викуплено/ 

набуто іншим 

чином /продано/ 

анульовано 

Найменування органу, що зареєстрував 

випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим 

чином /продано/ анульовано 

Частка від 

статутного 

капіталу (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  юридична 

особа 

0 0    0 

Опис придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не здiйснювалось  

 



7. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента 

 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи 
Тип цінних паперів 

Кількість цінних 

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості цінних 

паперів (у 

відсотках) 

1 2 3 4 

-  0 0 

Усього  0 0 

 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість цінних 

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Лупiй Богдан Олександрович 50 0,1562 50 0 

Передерiй Любов Михайлiвна 50 0,1562 50 0 

Усього 100 0,3124 100 0 

 

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

     обмеження щодо обiгу цiнних паперiв 

емiтента, в тому числi необхiднiсть 

отримання вiд емiтента або iнших 

власникiв цiнних паперiв згоди на 

вiдчуження таких цiнних паперiв 

вiдсутнi 

 

 



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними 

паперами у звітному році 

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 

періоду 
У звітному періоді 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

0 0 0 0 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 

0 0 0 0 

Дата прийняття уповноваженим 

органом акціонерного товариства 

рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

    

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

    

Спосіб виплати дивідендів     

Дата (дати) перерахування 

дивідендів через депозитарну систему 

із зазначенням сум (грн) 

перерахованих дивідендів на 

відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну дату 

    

Опис В зв'язку iз тим, що Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок" 

встановлена пряма законодавча норма про те, що прибуток Товариства 

спрямовується на його розвиток та не пiдлягає розподiлу мiж його засновниками 

(акцiонерами), виплата дивiдендiв iз чистого прибутку звiтного року та/або 

нерозподiленого прибутку Товариства, а також всi дiї, встановленi нормами 

чинного законодавства про акцiонернi товариства щодо здiйснення дiй, 

пов'язаних iз процедурами складання перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв, процедур по нарахуванню та виплатi дивiдендiв i т.iн., не 

застосовуються до фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 287 266 0 0 287 266 



  машини та обладнання 9 114 0 0 9 114 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 12 10 0 0 12 10 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 308 390 0 0 308 390 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами (за основними 

групами): Власнi основнi засоби не обмеженi термiнами користування. 

первiсна вартiсть основних засобiв: 1130 тис. грн., ступiнь їх зносу: 

65,5%, ступiнь їх використання:100%, сума нарахованого зносу:740 тис. 

грн., чим зумовленi суттєвi змiни у вартостi основних засобiв: Суттєвих 

змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулось. У звiтному перiодi 

придбано основних засобiв на 37 тис. грн. та модернiзовано на 87 тис. 

грн. iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: 

Обмеження на використання майна Товариства вiдсутнi. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

55 294 53 561 

Статутний капітал (тис.грн) 32 010 32 010 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

32 010 32 010 

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 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 дотримано. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

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 21 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 1 528 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 1 549 X X 

Опис Податковi зобов'язання складають 21 тис. грн. Iншi 

зобов'язання (в т.ч. кредиторська заборгованiсть за товари, 

роботи, послуги) складають 1528 тис. грн. У емiтента 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.  

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"МIЛА-АУДИТ" У ФОРМI 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23504528 

Місцезнаходження 04210, Україна, м. Київ, просп. Героїв 

Сталiнграда, буд. 26, кв. 310 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

1037 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2006 

Міжміський код та телефон 537-76-52 

Факс 537-76-53 

Вид діяльності аудиторськi послуги 

Опис Протягом звiтного року 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"МIЛА-АУДИТ" У ФОРМI 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ надавало 

товариству аудиторськi послуги 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 



Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Шевченкiвський р-н, м. 

Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-04 

Факс (044) 591-04-04 

Вид діяльності дiяльнiсть центрального депозитарiю 

Опис Протягом звiтного року ПАТ "НДУ" 

надавало товариству послуги 

центрального депозитарiю 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя 

"Фаворит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23730178 

Місцезнаходження 03067, Україна, Солом'янський р-н, м. 

Київ,  Київ вул. Гарматна, 6 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ 263378 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013 

Міжміський код та телефон (044)455-05-45 

Факс (044)455-05-45 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Протягом звiтного року ТОВ "Фондова 

компанiя "Фаворит" надавало 

товариству послуги депозитарної 

установи 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Розрахунковий центр з 

обслуговування договорiв на 

фiнансових ринках" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 35917889 

Місцезнаходження 04107, Україна, Шевченкiвський р-н, м. 

Київ,  Київ вул. Тропiнiна, 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ 263463 

Найменування 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 Протягом звiтного року 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 АТ "Фондова бiржа ПФТС" 

правочинiв щодо цiнних паперiв, за 

допомогою системи електронного 

документообiгу. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Акцiонерна страхова компанiя "IНГО 

УКРАЇНА" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 16285602 

Місцезнаходження 01054, Україна, Шевченкiвський р-н, м. 

Київ, Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 

33 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АГ 569235 

Найменування 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) 490-27-44 

Вид діяльності обов'язкове страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi 

власникiв наземних транспортних 

засобiв 

Опис Протягом звiтного року АТ "Фондова 

бiржа ПФТС" користувалось послугами 

ПрАТ "АСК "IНГО Україна" з 

обов'язкового страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi 

власникiв наземних транспортних 

засобiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Асоцiацiя "Українськi фондовi 

торговцi" 

Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33338204 

Місцезнаходження 49000, Україна, Дніпропетровська обл., 

Днiпровський р-н, м. Днiпро, вул. 

Воскресенська, 30 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

3 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 



Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.05.2012 

Міжміський код та телефон (056) 373 97 84 

Факс (056) 373 97 84 

Вид діяльності Саморегулiвна органiзацiя 

Опис Надання послуг щодо забезпечення 

участi представника АТ "Фондова 

бiржа ПФТС" в щорiчному форумi 

"Ukrainian Financial Forum 2018", який 

вiдбувся 21 вересня 2018 року. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "IНТЕР-ПЛЮС" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 32586973 

Місцезнаходження 03150, Україна, Печерський р-н, м. 

Київ, вул. Анрi Барбюса, 5 В, оф. 146 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ 584574 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових 

послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.10.2006 

Міжміський код та телефон (044) 394-54-22 

Факс (044) 394-54-22 

Вид діяльності Страхування пожежних ризикiв 

Опис Протягом звiтного року АТ "Фондова 

бiржа ПФТС" користувалось послугами 

ПрАТ "Страхова компанiя 

"IНТЕР-ПЛЮС"" з страхування майна 

(офiснi примiщення на 6-му та 7-му 

поверсi в БЦ "Горизонт" вул. 

Шовковична, 42-44). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ТАСК-БРОКЕР" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 34300570 

Місцезнаходження 01601, Україна, Шевченкiвський р-н, м. 

Київ, пров. Рильський, 6 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Безстрокова 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.04.2016 

Міжміський код та телефон (044) 50-20-075 

Факс (044) 50-20-076 

Вид діяльності Брокерська та дилерська дiяльнiсть 

Опис Протягом звiтного року АТ "Фондова 

бiржа ПФТС" користувалась послугами 

ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" по договору 

маркет-мейкера 

 



Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"IНВЕСТИЦIЙНО-ФIНАНСОВА 

КОМПАНIЯ ПРОФIНВЕСТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33601866 

Місцезнаходження 04050, Україна, Шевченкiвський р-н, м. 

Київ, вул. Бiлоруська, 30 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Безстрокова 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.12.2015 

Міжміський код та телефон 044) 461-80-86 

Факс 044) 461-80-86 

Вид діяльності Брокерська та дилерська дiяльнiсть 

Опис Протягом звiтного року АТ "Фондова 

бiржа ПФТС" користувалась послугами 

ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНО-ФIНАНСОВА 

КОМПАНIЯ ПРОФIНВЕСТ" по 

договору маркет-мейкера. 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА 

БIРЖА ПФТС" 
за ЄДРПОУ 21672206 

Територія м.Київ, Печерський р-н за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Управління фінансовими ринками за КВЕД 66.11 

Середня кількість працівників: 19 

Адреса, телефон: 01004 мiсто Київ, вул. Шовковична, 42-44, (044) 277-50-00 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 28 716 28 321 

    первісна вартість 1001 32 055 32 478 

    накопичена амортизація 1002 ( 3 339 ) ( 4 157 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 1 730 

Основні засоби 1010 308 390 

    первісна вартість 1011 1 005 1 130 

    знос 1012 ( 697 ) ( 740 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 1 1 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 29 025 30 442 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 0 0 

Виробничі запаси 1101 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 19 26 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 0 0 

    з бюджетом 1135 2 2 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 1 1 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 220 469 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 26 181 25 902 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 26 165 25 902 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 7 2 

Усього за розділом II 1195 26 429 26 401 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 55 454 56 843 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 32 010 32 010 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 11 829 11 829 

Додатковий капітал 1410 64 566 64 566 

Емісійний дохід 1411 63 240 63 240 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 260 260 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -55 104 -53 371 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 53 561 55 294 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 1 330 1 062 

    розрахунками з бюджетом 1620 6 21 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 0 0 

    одержаними авансами 1635 0 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 302 356 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 255 110 

Усього за розділом IІІ 1695 1 893 1 549 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 55 454 56 843 

Примітки: -------- 

 

Керівник    Лупiй Б. О. 

 

Головний бухгалтер   Передерiй Л. М. 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА 

БIРЖА ПФТС" 
за ЄДРПОУ 21672206 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 12 328 9 449 

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 12 328 9 449 

    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 319 699 

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 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 14 481 ) ( 12 407 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 247 ) ( 437 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 2 081 ) ( 2 696 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 3 814 3 562 



Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 51 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 1 733 815 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 1 733 815 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

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 1 733 815 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 155 118 

Витрати на оплату праці 2505 4 240 5 130 

Відрахування на соціальні заходи 2510 878 1 048 

Амортизація 2515 861 763 

Інші операційні витрати 2520 8 594 5 785 

Разом 2550 14 728 12 844 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: ----------- 

 

Керівник    Лупiй Б. О. 

 

Головний бухгалтер   Передерiй Л. М. 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА 

БIРЖА ПФТС" 
за ЄДРПОУ 21672206 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 11 151 9 760 

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 13 568 3 009 866 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 8 358 ) ( 5 660 ) 

Праці 3105 ( 4 419 ) ( 4 172 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1 150 ) ( 1 044 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1 558 ) ( 1 400 ) 

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 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 12 406 ) ( 3 009 158 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -3 172 -1 808 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 3 477 3 562 

    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 ( 580 ) ( 967 ) 

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 2 897 2 595 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -275 787 

Залишок коштів на початок року 3405 26 181 25 406 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -4 -12 

Залишок коштів на кінець року 3415 25 902 26 181 

Примітки: ------- 

 

Керівник    Лупiй Б. О. 

 

Головний бухгалтер   Передерiй Л. М. 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА 

ПФТС" 
за ЄДРПОУ 21672206 

 

Звіт про власний капітал 
За 2018 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 32 010 11 829 64 566 260 -55 104 0 0 53 561 

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 32 010 11 829 64 566 260 -55 104 0 0 53 561 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 1 733 0 0 1 733 

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  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

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 прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

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 частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 1 733 0 0 1 733 

Залишок на кінець року  4300 32 010 11 829 64 566 260 -53 371 0 0 55 294 

Примітки: -------------------- 

 

Керівник    Лупiй Б. О. 

 

Головний бухгалтер   Передерiй Л. М. 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" 

ЗА 2018 РIК 

 

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ 

 

Фiнансова звiтнiсть АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" (далi - АТ 

"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС", або "Товариство", або "Бiржа", або "ПФТС") за 2018 рiк 

затверджена до випуску наказом Голови Правлiння АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС"  

15 березня 2019 р. Звiтнiсть стає доступною для акцiонерiв та iнших зацiкавлених осiб  

з 26 квiтня 2019 р. Фiнансова звiтнiсть та результати дiяльностi Товариства затверджуються 

акцiонерами на Загальних зборах. 

АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" засноване в 1996 р. в формi Дочiрнього пiдприємства. 11 квiтня 

2008 р. Загальними зборами членiв АСОЦIАЦIЇ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА 

СИСТЕМА" прийнято рiшення про реорганiзацiю ДП "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" у ВIДКРИТЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС". 

У зв'язку iз необхiднiстю приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону 

України "Про акцiонернi товариства" 25 грудня 2009 р. Загальними зборами акцiонерiв ВАТ 

"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" прийнято рiшення про змiну найменування Товариства на 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС". 

22 квiтня 2011 р. Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" прийняли 

рiшення про змiну типу Товариства з "Приватного акцiонерного товариства" на "Публiчне 

акцiонерне товариство". 

06 вересня 2018 р. Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" прийняли 

рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з "публiчного" на "приватне" та назву на 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС". 

АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" здiйснює професiйну дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку 

цiнних паперiв України на пiдставi лiцензiї, виданої Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 

фондового ринку (серiя АД № 034421, видана 11.06.2012 р., дата прийняття рiшення та номер 

рiшення про видачу лiцензiї: 05.03.2009 р. за № 261). 

Вид економiчної дiяльностi (за КВЕД 66.11) - Управлiння фiнансовими ринками. 

Мiсцезнаходження офiсу Товариства - Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 

буд. 42-44. 

Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про Товариство: http://www.pfts.ua. 

 

2. ОСНОВНI НАПРЯМКИ ДIЯЛЬНОСТI ТА ВАЖЛИВI ПОДIЇ РОЗВИТКУ КОМПАНIЇ 

 

В 2018 роцi АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" працювала над реалiзацiєю стратегiї розвитку 

iснуючих напрямкiв бiзнесу, направленої на покращення iнвестицiйного клiмату та змiцнення 

позицiй ПФТС серед iнших органiзаторiв торгiв цiнними паперами України. 

Серед iнших зрушень, якi позитивно вплинули на дiяльнiсть Товариства, в першу чергу варто 

вiдзначити борговий сегмент. В звiтному перiодi на ПФТС вiдбулось розмiщення облiгацiй 

Львiвської Мiської Ради (серiї "G" та "H" на загальну суму 440 млн. грн.) та Iвано-Франкiвської 

Мiської Ради (серiї "B", "C" та "D" на загальну суму 300 млн. грн.). Цi два розмiщення 

мунiципальних облiгацiй - єдинi з 2012 року, якi обертаються на вiдкритому ринку. 

На борговому ринку активiзувались i емiтенти приватного сектору. В звiтному перiодi на ПФТС 

розпочалось розмiщення облiгацiй ТОВ "ПIСКIВСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБIВ" (серiя "А"), 

ТОВ "IБК "АЛЬЯНС-ГРУП", ТОВ "ГК ЯРОВIТ", ТОВ "АГРIКОЛЬ-САМАРА", ТОВ 



"ПРОВIСЕНЬ-АГРОIНВЕСТ", ТОВ "ЕСКА КАПIТАЛ", ПАТ "ТАСКОМБАНК",  

ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" та АТ "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД". 

Популяризацiя державних облiгацiй позначилась на попитi на ОВДП зi сторони iнвесторiв. 

Вартiсть укладених угод з цим iнструментом в 2018 роцi зросла практично вдвiчi, завдяки чому, 

за пiдсумками року був встановлений рекордний для ПФТС обсяг бiржових контрактiв - 

114,09272 млрд. грн. (+74% у порiвняннi з 2017 роком). 

В рамках розвитку боргового ринку ПФТС з серпня 2018 року почало надавати iнформацiйному 

агентству Cbonds в режимi реального часу данi щодо двостороннiх котирувань ОВДП, якi 

транслюються на вiдповiдному ресурсi в мережi Iнтернет. В роздiлi представленi котирування 

десяткiв найбiльш лiквiдних ОВДП, номiнованих у гривнi, доларах США i євро. 

Пожвавлення на ринку акцiй, що входять до складу Iндексу ПФТС, спровокувало значне 

зростання його значення - на 75%, до 552 пунктiв. Таким чином Iндекс ПФТС посiв перше мiсце 

серед iнших органiзаторiв торгiв свiту, свiдчать результати дослiдження CNBC. 

У звiтному перiодi, вiдчутно активiзувався Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб, який 

виступав iнiцiатором проведення аукцiонiв з продажу активiв (цiнних паперiв) збанкрутiлих 

банкiв. У 2018 роцi було iнiцiйовано бiльше трьох десяткiв таких аукцiонiв. 

За звiтний рiк кiлькiсть учасникiв ПФТС збiльшилась на 10%. До торгiв долучились наступнi 

торгiвцi цiнними паперами: ПрАТ "АВТОАЛЬЯНС-IНВЕСТ", ТОВ "СIГНIФЕР", ПрАТ "IВЕКС 

КАПIТАЛ", ТОВ "IК "ДОБРИЙ КАПIТАЛ", ТОВ "КРАУН АЛЬЯНС",  

ТОВ "КIНТО, ЛТД", ТОВ "МОТОР-ДIЛЕР". 

Змiни приватизацiйного законодавства вплинули на можливiсть Фонду державного майна 

реалiзовувати державнi пакети цiнних паперiв на фондових майданчиках. Для того щоб дати 

можливiсть бiльш широкому колу iнвесторiв прийняти участь в приватизацiйних аукцiонах, 

ПФТС - перша серед вiтчизняних органiзаторiв торгiв цiнними паперами отримала право на 

проведення електронних аукцiонiв з продажу об'єктiв малої приватизацiї. У жовтнi 2018 року 

мiж ПФТС, як оператором електронного майданчика, та Державним пiдприємством 

"Прозорро.Продажi" були пiдписанi договори про використання Електронної торгової системи 

Prozorro.Продажi та про використання ЕТС для органiзацiї проведення електронних аукцiонiв з 

продажу об'єктiв малої приватизацiї. 

Для приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до дiючого законодавства у вереснi 2018 

року Загальнi збори акцiонерiв Товариства прийняли рiшення змiнити найменування Товариства 

з Публiчного акцiонерного товариства на Акцiонерне товариство. Нова редакцiя статуту АТ 

"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" була зареєстрована в жовтнi 2018 року. Змiни не вплинули на 

характер договiрних вiдносин з контрагентами. 

За 2018 рiк в АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" не вiдбувалось злиття, подiлу, приєднання, 

перетворення чи видiлу. 

3. ПРИНЦИПИ ПIДГОТОВКИ ЗВIТНОСТI 

 

Фiнансова звiтнiсть 

Фiнансова звiтнiсть АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" включає: 

- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (форма № 1); 

- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (форма № 2); 

- Звiт про рух грошових коштiв (форма № 3); 

- Звiт про власний капiтал (форма № 4);  

- Примiтки до фiнансовiй звiтностi вiдображають основнi положення облiкової полiтики 

Товариства та поданi в упорядкованому виглядi, дотримуючись послiдовностi в кожному 

звiтному перiодi. 

Основи складання звiтностi 

Концептуальна основа. Концептуальною основою фiнансової звiтностi за звiтний перiод є 

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського 

облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової 



звiтностi: 

 

(а) Пiдтвердження вiдповiдностi 

Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (МСФЗ) в редакцiї затвердженою Радою по Мiжнародним стандартам фiнансової 

звiтностi (Рада по МСФЗ). При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство також керувалось 

вимогами нацiональних законодавчих актiв у частинi, що не суперечить вимогам МСФЗ, щодо 

органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi. 

(б) Основа оцiнки 

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю, з 

урахуванням вимог МСФЗ, за винятком оцiнки за справедливою вартiстю окремих активiв та 

фiнансових iнструментiв. 

(в) Функцiональна валюта i валюта подання звiтностi  

Нацiональною валютою України є гривня, яка є функцiональною валютою i валютою, в якiй 

представлена дана фiнансова звiтнiсть. Вся фiнансова iнформацiя, представлена в гривнях i 

закруглена до тисяч. 

(г) Використання оцiнок i суджень 

Керiвництво Товариства розробило ряд оцiнок i припущень основнi з яких - це припущення про 

безперервнiсть дiяльностi, суттєвiсть, доречнiсть та порiвняннiсть. Також вони стосуються 

вiдображення в звiтностi активiв i зобов'язань для пiдготовки даної фiнансової звiтностi. 

Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. 

Знецiнення дебiторської заборгованостi та передплат постачальникам 

Керiвництво Товариства оцiнює знецiнення, визначаючи ймовiрнiсть погашення дебiторської 

заборгованостi та вiдшкодування передплат постачальникам на основi аналiзу фiнансового 

стану та iсторiї погашення заборгованостi конкретним клiєнтом. Якщо б фактичнi суми 

погашеної заборгованостi виявилися менше, нiж за оцiнкою керiвництва, Товариство повинно 

було б вiдобразити в облiку додатковi витрати у зв'язку зi знецiненням. 

Всi показники фiнансової звiтностi наведенi станом на 31 грудня 2018 р. та для порiвняння 

попереднiх перiодiв. 

 

4. СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

 

Облiкова полiтика Товариства розкриває конкретнi принципи, основи, угоди, правила та 

практику, якi Товариство застосовує для пiдготовки i представлення фiнансової звiтностi. Чинна 

облiкова полiтика розроблена на основi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

Принципи складання звiтностi - фiнансова звiтнiсть Товариства не включає фiнансову звiтнiсть 

контрольованих нею органiзацiй (дочiрнiх пiдприємств). Контрольованим вважається 

пiдприємство, якщо керiвництво Товариства має можливiсть визначати його фiнансову та 

господарську полiтику для отримання вигоди вiд його дiяльностi. 

Застосування припущення безперервностi дiяльностi - Дана фiнансова звiтнiсть була 

пiдготовлена виходячи з припущення про безперервнiсть дiяльностi. 

Основнi засоби 

Об'єкти основних засобiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за моделлю собiвартостi за 

вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Модель облiку за 

переоцiненою вартiстю до основних засобiв не застосовується. Амортизацiя нараховується 

прямолiнiйним методом. 

Строки корисного використання по класах наступнi: 

Будинки - 20 рокiв, 

Обчислювальна технiка - 2 роки, 

Транспортнi засоби - 5 рокiв, 

Iнвентар, прилади та iнвентар - 4 роки, 



Iншi основнi засоби (в т.ч. офiсне обладнання) - 12 рокiв. 

Рiвень суттєвостi для облiку основних засобiв встановлено на рiвнi 6 тис. грн. 

 

Нематерiальнi активи 

Облiк нематерiальних активiв здiйснюється за моделями облiку визначеними в МСБО 38 

"Нематерiальнi активи" з урахуванням положень МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв" з 

урахуванням наявностi активного ринку на вiдповiднi об'єкти облiку. 

Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Строки корисного використання 

нематерiальних активiв - вiд 2 до 10 рокiв. В разi необхiдностi вони можуть переглядатись, якщо 

є ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигiд i нематерiальний актив буде придатний 

для використання. Товариство використовує "модель переоцiнки" для облiку нематерiальних 

активiв. Модель переоцiнки застосовується пiсля того, як актив первiсно визнається за 

собiвартiстю. У зв'язку з несуттєвими змiнами справедливої вартостi нематерiальних активiв та 

вiдсутнiстю активного ринку переоцiнка в 2018 р. не проводилась. 

Нематерiальнi активи збiльшуються за рахунок придбання (договiрнi вiдносини) чи генерування 

власними силами. В останньому випадку собiвартiсть визначається сумою видаткiв на його 

розробку (роботи i послуги на створення, матерiали i технiчне забезпечення процесу, виплати 

заробiтної плати з нарахуваннями програмiстам, тестувальникам, залучення третiх сторiн та 

iншi витрати), при цьому нематерiальний актив має вiдповiдатиме критерiям визнання 

(впевненiсть в майбутнiх економiчних вигодах; контроль над активом; надiйна оцiнка вартостi 

активу). 

Враховуючи специфiку дiяльностi фондових бiрж, нематерiальнi активи Товариства, якi 

представленi прикладними програмно-технiчними засобами для систематизацiї та обробки 

бiржової iнформацiї, ведення котирувань та виконання бiржових угод, становлять основний 

виробничий потенцiал Товариства. 

Вiд рiвня технологiчностi, продуктивностi та захищеностi програмно-технiчних засобiв 

Товариства залежить ринкова позицiя Товариства та обгрунтованiсть довгострокових планiв 

розвитку. 

Зменшення корисностi активiв 

Фiнансовi активи переглядаються на зменшення корисностi у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 39 

"Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" iз розрахунком очiкуваних майбутнiх потокiв 

грошових коштiв. Нефiнансовi активи, iншi нiж розрахунки, запаси та вiдкладенi податковi 

активи, аналiзується на кожну звiтну дату для виявлення ознак їхнього можливого знецiнення; 

при наявностi таких ознак розраховується сума очiкуваного вiдшкодування (найбiльша з двох 

величин: вартостi при використаннi, що є очiкуваними дисконтованими грошовими потоками, та 

справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж). 

Оренда 

Товариством, як стороною по договорах операцiйної оренди, платежi з операцiйної оренди 

визнаються доходом/витратами рiвномiрно протягом строку оренди. 

Доходи та витрати 

Доходи визнаються у тому перiодi, коли вони були нарахованi (за методом нарахування), 

витрати - також за методом нарахування, на пiдставi вiдповiдностi цим доходам. Доходи 

визнаються згiдно з вимогами МСФЗ (IAS) 18 "Дохiд". 

Визнання доходу вiд реалiзацiї 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. 

Доходи вiд реалiзацiї послуг визнається за методом нарахування. Не визнаються доходом 

отриманi авансом платежi. Такi платежi облiковуються як заборгованiсть за отриманими 

авансами i враховуються окремо (МСБО №1 "Подання фiнансової звiтностi"). 

Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає 



отриманню. Склад доходiв прийнятий аналогiчним складу вiдповiдних доходiв за П(С)БО 15 

"Дохiд", оскiльки МСФЗ не надає вказiвок стосовно складу доходiв. 

Змiст статтi "Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" (форма № 2, код 

рядка 2000) має наступний вигляд: 

 

 

 

 

Статтi доходiв Значення показника (тис. грн.) 

 за 2017 р. 

(станом на 31.12.2017 р.) за 2018 р. 

(станом на 31.12.2018 р.) 

Послуги з органiзацiї торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку та надання сумiжних 

послуг 6615 9618 

Iнформацiйнi послуги щодо результатiв торгiв на бiржi (надання iнформацiї рейтинговим 

агентствам та iншим користувачам) 2834 2710 

Всього: 9449 12328 

 

Операцiї та залишки, вираженi в iноземнiй валютi 

Показники, що включенi у фiнансову звiтнiсть оцiнюються з використанням валюти основного 

економiчного середовища ("функцiональна валюта"). Функцiональною валютою є нацiональна 

валюта України - гривня. 

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, 

розраховуються по курсу Нацiонального банку України на дату первiсної операцiї. 

Курс iноземних валют до гривнi дорiвнює офiцiйному курсу, що встановлюється Нацiональним 

банком України на вiдповiдну дату. Курси гривнi по вiдношенню до основних валют, якi 

застосовувалися при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi були наступними: 

 

Назва валюти Курс 

 на 31.12.2017 р. (грн.) Курс 

 на 31.12.2018 р. (грн.) 

Долар США 28,067223 27,688264 

Євро 33,495424 31,714138 

Росiйський рубль 0,48703 0,39827 

 

Забезпечення 

Забезпечення вiдображається у звiтi про фiнансовий стан (балансi) у тому випадку, коли у 

Товариства виникає юридичне або обгрунтоване зобов'язання в результатi зобов'язуючої подiї та 

iснує ймовiрнiсть того, що буде вiдтiк коштiв для виконання цього зобов'язання. 

Товариство здiйснює внески до Державного бюджету у виглядi єдиного соцiального внеску 

виходячи з загального фонду зарплати. Витрати Товариства за такими внесками включенi до 

статтi "Вiдрахування на соцiальнi заходи". Вказана сума включається до витрат того перiоду, 

коли вони фактично понесенi. 

Товариство створювало за звiтний перiод забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 

Товариства. 

Призначення деяких статей Звiту про рух грошових коштiв 

Звiт про рух грошових коштiв складається прямим методом, iз класифiкацiєю на операцiйну, 



iнвестицiйну та фiнансову дiяльнiсть. Обрана класифiкацiя деяких операцiй, по яких МСФЗ 

(IAS) 7 "Звiт про рух грошових коштiв" передбачається вибiр: проценти отриманi по 

банкiвських рахунках, що облiковуються як грошовi кошти, класифiкуються як надходження вiд 

операцiйної дiяльностi, проценти отриманi по iнших депозитах, а також по iнших фiнансових 

активах класифiкуються як надходження вiд iнвестицiйної дiяльностi, проценти сплаченi - як 

фiнансова дiяльнiсть. 

За 2018 р. в звiтi про рух грошових коштiв в статтях "Iншi надходження" (код рядка 3095 - 13568 

тис. грн.) та "Iншi витрачання" (код рядка 3190 - 12406 тис. грн.), зазначенi суми, що надходили 

в якостi гарантiйних внескiв для участi компанiй в аукцiонах ФДМУ, ФГВФО, Виконавчої 

служби та Мiнiстерства юстицiї. 

5. ОСНОВНI ЗАСОБИ 

 

Балансова вартiсть основних засобiв на звiтнi дати: 

 

Групи основних засобiв Значення показника (тис. грн.) 

 на 31.12.2017 р. на 31.12.2018 р. 

Будинки та споруди 287 266 

Машини та обладнання 9 114 

Iншi основнi засоби 12 10 

Разом: 308 390 

 

Товариство не має основних засобiв у фiнансовiй орендi. 

За 2018 р. Товариство понесло витрати в сумi 37 тис. грн. на придбання об'єктiв основних 

засобiв (група основних засобiв - машини та обладнання) та 87 тис. грн. на модернiзацiю 

основних засобiв (група основних засобiв - машини та обладнання). 

Амортизацiйнi вiдрахування були вiдображенi в складi "Адмiнiстративних витрат". 

Переоцiнка основних засобiв у 2018 р. не здiйснювалась. 

 

6. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ 

 

Нижче наводяться данi в розрiзi груп нематерiальних активiв, якi використовувало Товариство в 

господарськiй дiяльностi: 

 

Групи нематерiальних активiв Значення показника (тис. грн.) 

 на 31.12.2017 р. на 31.12.2018 р. 

Авторське право та сумiжнi з ним права 28716 28321 

Разом: 28716 28321 

 

За 2018 р. Товариство понесло витрати в сумi 262 тис. грн. на придбання права використання 

програм для ЕОМ на умовах простої (невиключної) лiцензiї та 161 тис. грн. на придбання 

програмного забезпечення. 

Амортизацiйнi вiдрахування були вiдображенi в складi "Адмiнiстративних витрат". 

Протягом 2018 р. спiльна команда спiвробiтникiв управлiння iнформацiйних технологiй 

Товариства разом з фахiвцями фондового ринку працювала над розробкою та вдосконаленням 

власного програмного-технiчного комплексу Товариства. 

Згiдно запланованих термiнiв в 2018 р. завершенi роботи по розробцi та налаштуванню 

програмного забезпечення, що дозволяє цьому проекту бути технiчно визнаним, здiйсненим i 

економiчно життєздатним. 

Витрати, що були понесенi Товариством в попереднiх перiодах на дослiдження та отримання 

iнформацiї щодо технiчних продуктiв i технологiчних процесiв, були визнанi витратами в 

перiодах їх понесення. 



Витрати, що понесенi на створення нематерiального активу, остаточно сформованi i вiднесенi на 

рахунок "Капiтальнi iнвестицiї - Створення нематерiальних активiв" в сумi  

1730 тис. грн. (рядок 1005 балансу на кiнець звiтного перiоду). 

Використання внутрiшньогенерованого нематерiального активу є джерелом отримання 

майбутнiх економiчних вигiд та оптимiзацiї витрат Товариства. 

Введення новоствореного нематерiального активу в експлуатацiю вiдбудеться в першому 

кварталi 2019 р. з дотриманням вимог п.71 МСБО 38 "Нематерiальнi активи", виходячи з 

фактично понесених витрат на його створення. 

7. ОРЕНДА 

 

Товариство є орендарем офiсного примiщення за договором укладеним з фiзичною особою. 

Оренда є операцiйною, з правом подальшого перегляду строку оренди. 

Орендоване примiщення знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44. Строк 

дiї договору - до 31.12.2020 р. (включно). 

Товариство здiйснює оцiнку того, чи зможе скористатись можливiстю продовжити чи 

припинити дiю оренди, пiсля того як станеться значна подiя або змiна обставин, а також платежi 

в рахунок штрафiв за припинення оренди, тому що умови договору передбачають можливiсть 

припинення оренди. 

Оренднi платежi за 2018 р. склали 1920 тис. грн. 

Мiнiмальнi оренднi платежi до закiнчення дiї договору становитимуть 3900 тис. грн. 

Договiр оренди може бути пролонговано. Умовами договору передбачено коригування вартостi 

оренди пропорцiйно змiнi середньоринкової вартостi примiщень. 

 

8. ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ ТА ГРОШОВI КОШТИ 

 

Товариство класифiкує фiнансовi iнструменти, якi є у власностi на звiтну дату за наступними 

категорiями. 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi належать до категорiї утримуваних до погашення, облiк 

яких ведеться по собiвартостi, вiдображаються в статтi "Iншi фiнансовi iнвестицiї" балансу 

(рядок 1035). За 2018 р. Товариство не провадило довгострокових фiнансових iнвестицiй. За 

статтею "Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї" вiдображається одна акцiя ПАТ 

"РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" на суму 1 тис. грн., що становить частку в розмiрi 0,0005% вiд 

його статутного капiталу. 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї, якi належать до категорiї "Утримуванi для продажу", облiк яких 

ведеться по справедливiй вартостi. За 2018 р. Товариство не провадило поточних фiнансових 

iнвестицiй. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в банках на поточних рахунках та 

короткостроковi депозити з первiсним строком погашення не бiльше трьох мiсяцiв вiд звiтної 

дати. 

В Українi iснує ризик вiдсоткових ставок, але його вплив за 2018 р. не був суттєвим. 

Компоненти показника "Грошовi кошти та їх еквiваленти" (код рядка 1165 форми № 1) 

представленi таким чином: 

 

Види грошових коштiв Значення показника (тис. грн.) 

 на 31.12.2017 р. на 31.12.2018 р. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти, в т.ч.: 26181 25902 

- в нацiональнiй валютi, в т.ч.: 26148 25098 

" депозитнi вклади (строк погашення до 3 мiс.) 25500 24450 

" на поточних рахунках 648 648 

- в iноземнiй валютi, в т.ч.: 33 804 



" на поточних рахунках 17 804 

" грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi (обов'язковий продаж 50% валютної виручки)

 16 0 

 

Станом на 31.12.2018 р. справедлива вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв дорiвнює їх 

балансовiй вартостi. 

9. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ ТА IНША 

ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 

 

Дебiторська заборгованiсть за послуги, позики та iнша дебiторська заборгованiсть з 

фiксованими або обумовленими платежами, що не котируються на активному ринку, 

класифiкуються як "позики виданi та дебiторська заборгованiсть". Позики виданi та дебiторська 

заборгованiсть облiковуються за справедливою вартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд 

знецiнення та сумнiвної заборгованостi. 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша дебiторська заборгованiсть 

представленi таким чином: 

 

Види дебiторської заборгованостi Значення показника (тис. грн.) 

 на 31.12.2017 р. на 31.12.2018 р. 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (за мiнусом резерву пiд сумнiвну) 19

 26 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, 

(за мiнусом резерву пiд сумнiвну) 220 469 

Iншi оборотнi активи 7 2 

Разом: 246 497 

 

Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за договорами та iншої дебiторської 

заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливої вартостi. 

При визначеннi погашення дебiторської заборгованостi за договорами та iншої дебiторської 

заборгованостi, Товариство враховує будь-якi змiни платоспроможностi дебiтора за перiод з 

дати виникнення заборгованостi та до звiтної дати. 

 

10. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ ТА IНШИМИ 

РОЗРАХУНКАМИ 

 

Дебiторська заборгованiсть з бюджетом за податками та iншими розрахунками представлена 

таким чином: 

 

Види дебiторської заборгованостi Значення показника (тис. грн.) 

 на 31.12.2017 р. на 31.12.2018 р. 

Дебiторська заборгованiсть з бюджетом, в т.ч.: 2 2 

- податок на прибуток 1 1 

- податок на доходи фiзичних осiб 1 1 

 

11. ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ 

 

Вартiсть товарно-матерiальних запасiв Товариства за звiтну дату не є суттєвою та складається з 

матерiальних цiнностей, що використовуються безпосередньо у його господарськiй дiяльностi. 

 

12. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 

 



В фiнансовiй звiтностi Товариства облiковувалися наступнi елементи власного капiталу: 

 

Склад власного капiталу Значення показника (тис. грн.) 

 на 31.12.2017 р. на 31.12.2018 р. 

Зареєстрований капiтал 32010 32010 

Капiтал у дооцiнках 11829 11829 

Додатковий капiтал 64566 64566 

- Емiсiйний дохiд 63240 63240 

Резервний капiтал 260 260 

Нерозподiлений прибуток 

(непокритий збиток) (55104) (53371) 

Разом: 53561 55294 

 

Станом на 31.12.2018 р.: 

Зареєстрований капiтал Товариства становить 32 010 тис. грн., роздiлений на 32 010 простих 

iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 000,00 грн. кожна. 

Змiн в складi зареєстрованого капiталу Товариства за 2018 р. не вiдбулося. 

Капiтал в дооцiнках в сумi 11 829 тис. грн. сформований за рахунок переоцiнок нематерiальних 

активiв, отриманих Товариством в попереднiх роках. 

Додатковий капiтал в сумi 64 566 тис. грн. сформований за рахунок емiсiйного доходу в сумi 63 

240 тис. грн. та матерiально-технiчної допомоги, отриманої через реципiєнтiв, в сумi 1 326 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 260 тис. грн. сформований внаслiдок вiдрахування в розмiрi 5% вiд 

чистого прибутку Товариства в 2009-2011 рр. та в 2014 р. 

Непокритий збиток на 31.12.2018 р. становить 53 371 тис. грн. та вiдображає фiнансовий 

результат дiяльностi Товариства. 

13. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ (ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ) 

 

Кредиторська заборгованiсть Товариства представлена наступним чином: 

 

Види зобов'язань i забезпечень Значення показника (тис. грн.) 

 на 31.12.2017 р. на 31.12.2018 р. 

Поточна кредиторська заборгованiсть перед постачальниками, за отриманi товари, роботи, 

послуги, в т.ч.: 1330 1062 

- в нацiональнiй валютi (українськi компанiї) 35 76 

- в iноземнiй валютi по курсу НБУ на звiтну дату (нерезиденти) 1295 986 

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, в т.ч.: 6 21 

- податок на додану вартiсть 6 21 

Поточнi забезпечення, в т.ч.: 302 356 

- резерв на оплату вiдпусток працiвникiв 302 356 

Iншi поточнi зобов'язання, в т.ч.: 255 110 

- авансовi платежi клiєнтiв за послуги бiржi 255 110 

Разом: 1893 1549 

 

Балансова вартiсть кредиторської заборгованостi дорiвнює її справедливої вартостi. 

При визначеннi погашення iншої кредиторської заборгованостi Товариство на кожну звiтну дату 

проводить аналiз сум кредиторської заборгованостi з вираховуванням термiнiв її облiку на 

балансi, та термiнiв позовної давностi за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтної 

дати. 



Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало списання з балансу кредиторської 

заборгованостi враховуючи строки позовної давностi. 

 

14. ПОТОЧНI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Резерви визнаються, коли у Товариства в поточному перiодi є зобов'язання, що виникло в 

результатi минулих подiй, iснує ймовiрнiсть того, що буде потрiбно погашення даного 

зобов'язання, i при цьому може бути зроблена надiйна оцiнка суми зобов'язання. 

Сума, визнана в якостi резерву, являє собою найкращу оцiнку витрат, необхiдних для погашення 

поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги ризики i невизначенiсть, пов'язанi iз 

зобов'язанням. 

Коли всi або деякi економiчнi вигоди, необхiднi для покриття резерву, передбачається отримати 

вiд третьої сторони, дебiторська заборгованiсть визнається як актив у разi, якщо є майже повна 

впевненiсть у тому, що компенсацiя буде отримана i сума дебiторської заборгованостi може 

бути надiйно визначена. 

У ходi здiйснення дiяльностi Товариство пiддається рiзним позовам i претензiям. Хоча щодо 

таких розглядiв дiють iншi фактори невизначеностi, i їх результат неможливо передбачити з 

достатньою мiрою впевненостi, керiвництво Товариство вважає, що фiнансовий вплив даних 

обставин не буде суттєвим для фiнансового становища або її рiчних фiнансових результатiв. 

Товариство оцiнило суми своїх можливих зобов'язань та визнало недоцiльним створювати по 

ним резерви. 

Товариство визнає та створює резерв пiд забезпечення виплат персоналу. Метою створення 

резерву є забезпечення наступних витрат Товариства на оплату вiдпусток персоналу та сплату 

податкiв до фондiв соцiального страхування на цi виплати. 

Розмiр резерву станом на 31.12.2018 р. визначений в сумi 356 тис. грн. Товариство протягом 

звiтного перiоду проводить оцiнку резерву з метою визначення обгрунтованостi його розмiру. 

 

15. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ 

 

Змiст статтi "Адмiнiстративнi витрати" (форма № 2, код рядка 2130) має наступний вигляд: 

 

Статтi витрат Значення показника (тис. грн.) 

 за 2017 р. 

(станом на 31.12.2017 р.) за 2018 р. 

(станом на 31.12.2018 р.) 

Витрати на утримання основних засобiв, iнших матерiальних необоротних активiв 

загальногосподарського призначення (оренда, амортизацiя, ремонт, страхування майна, 

комунальнi послуги) 2026 2981 

Витрати на оплату послуг зв'язку (телекомунiкацiйнi послуги) 602 650 

Витрати на професiйнi послуги (консультацiйнi, iнформацiйнi, аудиторськi, банкiвськi, 

охороннi, iншi витрати) 3233 5214 

Витрати на утримання персоналу з нарахуванням ЄСВ на фонд ЗП 6178 5118 

Загальнi корпоративнi витрати (органiзацiйнi витрати, витрати на проведення рiчних та iнших 

зборiв органiв управлiння, витрати на вiдрядження, тощо) 368 518 

Всього: 12407 14481 

 

16. IНШI ДОХОДИ ТА IНШI ВИТРАТИ 

 

По результатах дiяльностi за 2018 р. Товариство визначило показники iнших доходiв та витрат, 

змiст яких вважає за необхiдне розкрити додатково: 

 



Найменування показника Змiст показника Значення показника (тис. грн.) 

  за 2017 р. 

(станом на 31.12.2017 р.) за 2018 р. 

(станом на 31.12.2018 р.) 

Iншi операцiйнi доходи Доходи вiд купiвлi-продажу iноземної валюти, доходи вiд 

операцiйних курсових рiзниць та доходи вiд вiдсоткiв по залишках на поточному рахунку 699

 319 

Iншi операцiйнi витрати Витрати вiд операцiйних курсових рiзниць та iншi витрати 

операцiйної дiяльностi 437 247 

Iншi фiнансовi доходи Доходи вiд розмiщення коштiв на депозитних рахунках 3562 3814 

Iншi витрати Знецiнення фiнансових iнвестицiй 51 - 

 

 

17. IНФОРМАЦIЯ ЩОДО ПОВ`ЯЗАНИХ ОСIБ ТА ВИПЛАТ ПРОВIДНОМУ 

УПРАВЛIНСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ 

 

Iнформацiя щодо пов`язаних осiб у вiдношеннi до АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" має 

наступний вигляд: Члени Правлiння, Члени Наглядової ради, Члени Наглядової ради  

АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС", якi є керiвниками та/або кiнцевими бенефiцiарними 

власниками Членiв АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС". 

Члени Правлiння отримували заробiтну плату вiдповiдно до посадових окладiв згiдно штатного 

розпису, що за 2018 р. разом з нарахуваннями ЄСВ на фонд оплати працi становить 1803 тис. 

грн. 

Iнформацiя щодо виплат управлiнському персоналу спiвпадає з розкритою вище iнформацiєю 

щодо виплат данiй категорiї пов'язаних осiб. 

Члени Наглядової ради. 

Починаючи з 15.05.2017 р. за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Головi Наглядової ради АТ 

"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" здiйснюється виплата винагороди. Iншi члени Наглядової ради 

винагороди не отримують. 

Винагорода Головi Наглядової ради з нарахуванням ЄСВ за 2018 р. склала  

201 тис. грн. 

Члени Наглядової ради АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС", якi є керiвниками та/або кiнцевими 

бенефiцiарними власниками Членiв ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" (далi - Бiржа): 

1) Амiтан Олена Анатолiївна - є Генеральним директором та кiнцевим бенефiцiарним 

власником Приватного акцiонерного товариства "Альтана Капiтал", яке має лiцензiю на 

здiйснення дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами та є Членом Бiржi; 

2) Бродович Сергiй Васильович - є кiнцевим бенефiцiарним власником Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "ТАСК-БРОКЕР", яке має лiцензiю на здiйснення дiяльностi з 

торгiвлi цiнними паперами та є Членом Бiржi; 

3) Волошка Володимир Леонiдович - є Генеральним директором Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Фаворит", яке має лiцензiю на здiйснення дiяльностi з 

торгiвлi цiнними паперами та є Членом Бiржi. ТОВ "Фондова компанiя "Фаворит" також має 

лiцензiю депозитарної установи та надає Бiржi послуги з обслуговування рахунку в цiнних 

паперах. 

Умови договорiв є стандартними для всiх Членiв Бiржi. 

Операцiї з вищезазначеними пов'язаними особами наведено в таблицi: 

 

Залишки та операцiї 

з пов`язаними особами Значення показника (тис. грн.) 

 за 2017 р. 

(станом на 31.12.2017 р.) за 2018 р. 



(станом на 31.12.2018 р.) 

Активи (дебiторська заборгованiсть) - 4 

Зобов'язання (кредиторська заборгованiсть) 23 38 

Доходи вiд реалiзацiї послуг (послуги з органiзацiї торгiвлi цiнними паперами) 145 104 

Адмiнiстративнi витрати (витрати за професiйнi послуги) 253 433 

 

В цiлому операцiї з пов'язаними особами за звiтний перiод не мали суттєвого впливу на 

фiнансову звiтнiсть Товариства. 

 

18. УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

 

Товариство займається дiяльнiстю з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. Зниження темпiв 

зростання української i свiтової економiк або невизначенi економiчнi перспективи можуть 

негативно позначитися на споживчих перевагах та результатах дiяльностi Товариства. 

 

Податкове законодавство та умови регулювання в Українi 

Уряд України продовжує реформу економiчної i комерцiйної iнфраструктури в процесi переходу 

до ринкової економiки. У результатi законодавство, що впливає на дiяльнiсть пiдприємств, 

продовжує швидко змiнюватися. Цi змiни характеризуються неясними формулюваннями, 

наявнiстю рiзних тлумачень i сформованою практикою винесення довiльних рiшень. 

Керiвництво вважає, що Товариством нарахованi та вiдображенi всi податки, що стосуються 

дiяльностi Компанiї в повному обсязi. 

Судовi справи 

Судовi справи, учасником яких було Товариство з 2018 р.: 

 

Судова справа Статус Товариства як учасника справи 

Справа № 826/16841/16 за позовом Товариства до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку про визнання протиправними та скасування рiшень Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку Позивач 

 

За 2018 р. та на момент затвердження звiтностi судовi позови до Товариства не подавались. 

Майно Товариства не перебуває в заставi i Товариство не є поручителем на користь третiх осiб. 

 

19. ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ 

 

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання Товариства пiддаються наступним фiнансовим 

ризикам: ринковий ризик (включає цiну, вiдсоткову ставку та валютнi ризики), операцiйний, 

кредитний ризик i ризик лiквiдностi. 

Українська економiка схильна до ринкових коливань i зниження темпiв економiчного розвитку у 

свiтовiй економiцi. Свiтова фiнансова система продовжує проявляти ознаки напруженостi. Крiм 

того, iснує невизначенiсть, щодо платоспроможностi окремих груп споживачiв, що негативно 

позначається на попитi послуг фондового ринку. Уряд України продовжує вживати заходи, 

спрямованi на пiдтримку економiки. Незважаючи на деякi iндикатори вiдновлення економiки, як 

i ранiше, iснує невизначенiсть щодо майбутнього економiчного зростання, можливостi доступу 

до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для Товариства та його контрагентiв, що може 

вплинути на фiнансову позицiю Товариства, результати операцiй i бiзнес-перспективи. 

Незважаючи на те, що будь-яке подальше погiршення вищевказаних ситуацiй, може негативно 

вплинути на результати i фiнансову позицiю Товариства, яку зараз досить складно визначити, 

керiвництво вважає, що вживає всi можливi заходи для пiдтримки стабiльностi бiзнесу 

Товариства в iснуючих умовах. 

Для того щоб обмежити вище зазначенi ризики, при виборi фiнансових iнструментiв полiтика 



Товариства базується на високому рiвнi контролю з боку спiвробiтникiв Товариства з 

урахуванням вимог чинного законодавства України. 

При провадженнi професiйної дiяльностi на фондовому ринку для Товариства можуть виникати 

рiзнi види ризикiв: загальний фiнансовий ризик, операцiйний ризик, кредитний ризик, ризик 

лiквiдностi. 

Товариство вiдповiдно до Положення № 1597 вiд 01.10.2015 р. розраховує та надає до НКЦПФР 

щомiсяця пруденцiйнi показники (норматив достатностi власних коштiв та коефiцiєнт покриття 

операцiйного ризику), якi використовуються для вимiрювання та оцiнки дiяльностi з органiзацiї 

торгiвлi на фондовому ринку. 

В Товариствi створена та функцiонує Служба внутрiшнього аудиту (контролю). 

Загальний фiнансовий ризик. 

Даний вид ризику виникає при погiршеннi фiнансового стану пiдприємства, якостi його активiв, 

структури капiталу, при виникненнi збиткiв вiд його дiяльностi. При аналiзi результатiв 

дiяльностi Товариства за 2018 р. в порiвняннi з аналогiчним перiодом за 2017 р. отриманi 

наступнi результати: 

 

Найменування показника Значення показника (тис. грн.) 

 за 2017 р. 

(станом на 

31.12.2017 р.) за 2018 р. 

(станом на 

31.12.2018 р.) 

Доходи 13710 16461 

Витрати 12895 14728 

Прибуток/збиток (+/-) 815 1733 

 

Операцiйний ризик. 

Зусилля управлiнського персоналу Товариства направленi на упередження зазначених ризикiв 

для уникнення фiнансових втрат i збиткiв та пiдвищення загальної фiнансової ефективностi. 

Кредитний ризик. 

Кредитний ризик може виникнути при невиконанi контрагентами Товариства своїх договiрних 

зобов'язань та може стосуватися наступних статей балансу Товариства: грошовi кошти та їх 

еквiваленти та дебiторська заборгованiсть. 

Ризик лiквiдностi. 

Даний ризик визначається як наявнiсть максимального забезпечення, що є достатнiм для 

виконання своїх зобов'язань у строк без виникнення неприйнятних збиткiв або репутацiйного 

ризику внаслiдок вiдсутностi достатнього обсягу високолiквiдних активiв. 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi дає змогу встановити, яку частину поточних зобов'язань 

компанiя зможе погасити негайно та розраховується шляхом дiлення високолiквiдних активiв на 

поточнi зобов'язання при мiнiмальному значеннi показника 0,5. Коефiцiєнт абсолютної 

лiквiдностi для Товариства станом на 31.12.2018 р. складає 16,7. 

 

20. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ 

 

Пiсля звiтної дати не вiдбулось подiй, що справили б iстотний вплив на показники фiнансової 

звiтностi. 

У зв'язку з запланованим оновленням програмного забезпечення Товариства, пiсля звiтної дати 

(31.12.2018 р.) вiдбулося технологiчне замiщення попередньої версiї програмного забезпечення, 

на осучаснений програмний продукт власної розробки. 

Новi програмнi продукти, робота над якими проводилась Товариством протягом 2018 р., пiсля 

звiтної дати поетапно доповнюються додатковим функцiоналом, що зробить їх бiльш 



конкурентними на ринку. 

Проведенi операцiї призведуть до переквалiфiкацiї нематерiальних активiв i матимуть 

несуттєвий вплив на фiнансовi результати пiсля звiтної дати. 

 

 

 

Керiвник    ___________________ Лупiй Б.О. 

 

 

Головний бухгалтер  ___________________ Передерiй Л.М. 

 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

"Аудиторська фiрма "Мiла-аудит" у 

формi Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

23504528 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, 

буд.26, кв.310. 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

1037 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 0714, дата: 28.09.2017 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) Пояснювальний параграф 

Не змiнюючи нашої думки, 

наводимо додаткову iнформацiю. В 

результатi проведення аудиторської 

перевiрки встановлено, що в перiод, 

який перевiрявся, фiнансова 

звiтнiсть складена на основi 

реальних даних бухгалтерського 

облiку та вiдповiдно до вимог 

Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку та 

фiнансової звiтностi i не мiстить 

iстотних суперечностей. Тi 

невiдповiдностi i вiдхилення, якi 

вказанi в цьому параграфi не є 

суттєвими i в цiлому не 

спотворюють фiнансовий стан 

Товариства. Не повне застосування 

МСФЗ 1 та не повне розкриття 

iнформацiї у фiнансовiй звiтностi 

вiдповiдно вимогам МСФЗ є 

результатом недосконалого 

законодавства України, яке 

унеможливлює вiльне застосування 

всiх МСФЗ. З метою складання 

фiнансової звiтностi за МСФЗ за 

2018 рiк, згiдно вимог українського 

законодавства, Товариством було 

застосовано форми фiнансової 

звiтностi, затвердженi наказом 



Мiнiстерства фiнансiв України вiд 

07.02.2013 р. №73. Зазначенi форми 

звiтностi передбачають бiльш 

детальне розкриття про активи, 

зобов'язання, статтi доходiв та 

витрат, нiж це передбачено в МСБО 

1, але це не викривлює показники 

фiнансового стану Товариства та 

результатiв його дiяльностi за 2018 

рiк. 

Усi процедури по формуванню та 

сплатi статутного капiталу виконанi 

з дотриманням чинного 

законодавства України. 

У процесi аудиторської перевiрки 

аудиторами було отримано 

достатньо доказiв, якi дозволяють 

зробити висновок про вiдображення 

та розкриття iнформацiї щодо 

активiв, зобов'язань та власного 

капiталу, згiдно з Мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi. 

 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 22/03/19, дата: 18.03.2019 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 18.03.2019, дата 

закінчення: 10.04.2019 

11 Дата аудиторського звіту 10.04.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

40 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

щодо рiчної фiнансової звiтностi 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" 

код за ЄДРПОУ 21672206 

станом на 31.12.2018р. 

Наданий незалежною аудиторською фiрмою 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Мiла-аудит" 

2019р. 

Аудиторський висновок 

(Звiт незалежного аудитора)  

щодо рiчної фiнансової звiтностi  

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" 

 станом на  31.12.2018 року 

 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Керiвництву  

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 



"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" 

 

Власникам цiнних паперiв 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" 

 

 

м. Київ         "10" квiтня  2019 р. 

 

ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Думка  

 

Нами перевiрена фiнансова звiтнiсть АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БIРЖА 

ПФТС" за 2018 рiк, що складена за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, яка 

включає наступнi форми фiнансової звiтностi та додатки до них: 

" Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (форма №1) станом на 31 грудня 2018 року. 

" Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (форма №2) за 2018 рiк. 

" Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) (форма №3) за 2018 рiк. 

" Звiт про власний капiтал (форма №4) за 2018 рiк. 

" Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi  за 2018 рiк. 

" iншi внутрiшнi документи. 

 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть Товариства вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 

аспектах, вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi в рамках 

звiтування згiдно з концептуальною основою достовiрного подання, iнформацiю про 

фiнансовий стан АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" станом на 31 

грудня 2018 року, а також його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився, 

вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, Закону України "Про державне регулювання 

цiнних паперiв Українi", Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 

 

Основа для думки  

Ми провели аудит фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА), 

Закону "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" та Рiшення Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперi та фондового ринку №160 вiд 12.02.2013р. Нашу вiдповiдальнiсть 

згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової 

звiтностi" нашого висновку. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з 

етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також 

виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами 

аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої 

думки.  

На нашу думку аудитори отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази про те, що 

розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї, пов'язаної з облiковими оцiнками, вiдповiдає 

вимогам застосування концептуальної основи фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 540 

"Аудит облiкових оцiнок, у тому числi облiкових оцiнок за справедливою вартiстю, та 

пов'язанi з ними розкриття iнформацiї". Аудитори визначають, що будь-якi облiковi 

оцiнювання, не призводять до значних ризикiв. 

Були виконанi процедури аудиту згiдно МСА 500 "Аудиторськi докази", що вiдповiдають метi 

отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. Аудиторськi докази охоплювали 

iнформацiю, яка мiстилася в облiкових записах, що є основою фiнансової звiтностi. 

 



Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї. 

Звiт про надання впевненостi щодо iншої iнформацiї суб'єктiв господарювання 

 

Аудитором була проведена аудиторська перевiрка iншої iнформацiї АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС". 

Нами дослiджено достовiрнiсть складання та подання iншої iнформацiї АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" за перiод 2018 року, яка надається до 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України разом з рiчною фiнансовою 

звiтнiсть за 2018 рiк. 

  Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, з урахуванням вимог до 

розкриття iнформацiї, встановлених законодавством про цiннi папери. Iнша iнформацiя 

складається з iнформацiї, яка мiститься в Звiтi керiвництва, але не є фiнансовою звiтнiстю та 

нашим звiтом аудитора щодо неї. 

Нами перевiрена iнша iнформацiя Товариства, яка включають наступнi форми звiтностi: 

- Звiт керiвництва за 2018 рiк. 

якi вiдповiдають вимогам Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 

23.02.2006р. №3480-IУ (зi змiнами i доповненнями). 

Аудитор здiйснив виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану 

корпоративного управлiння. Метою виконання процедур щодо стану корпоративного 

управлiння було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо: 1) 

вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Статуту, 2) 

достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у Звiтi 

керiвництва.  

Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства 

здiйснюється вiдповiдно до роздiлу Статуту, який затверджено Загальними зборами акцiонерiв 

вiд 06.09.2018 року (Протокол № 15). 

У 2018 роцi змiни до Статуту не вносились. 

Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи 

корпоративного  управлiння:  

- Загальнi збори акцiонерiв;  

- Наглядова рада; 

- Виконавчий орган (Правлiння); 

- Ревiзiйна комiсiя. 

Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам 

законодавства. 

Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту 

Товариства, Положенням про Загальнi збори акцiонерiв, Положенням про Правлiння, 

Положенням про Наглядову раду, Положенням про Ревiзiйну комiсiю, а також Принципами 

(кодексом) корпоративного управлiння.  

Протягом звiтного року Правлiння здiйснювало поточне управлiння фiнансово-господарською 

дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. Змiн у 

складi Правлiння  протягом звiтного року не вiдбувалось. Контроль за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства здiйснюється Ревiзiйною 

комiсiєю та незалежним аудитором. Наглядова рада  Товариства здiйснює контроль за 

дiяльнiстю Правлiння та захист прав Акцiонерiв. Змiн у складi Наглядової ради не 

вiдбувалось.  

Аудитором виконанi аудиторськi процедури щодо перевiрки звiту керiвництва, який є 

складовою частиною Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв Товариства за 2018 рiк. За 

результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння (у тому числi 

внутрiшнього аудиту) можна зробити висновок: 1) прийнята та функцiонуюча система 

корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам Закону 



України "Про акцiонернi товариства", 2) наведена у рiчному звiтi "Iнформацiя про стан 

корпоративного управлiння" повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв 

корпоративного управлiння Товариства та результати їх функцiонування. 

Думка аудитора щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та, 

вiдповiдно, аудитор не висловлює аудиторську думку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо 

iншої iнформацiї. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою 

iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або 

чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. 

Аудитор, згiдно МСА 720 (переглянутий) "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї", 

ознайомився, розглянув, спiвставив, виконав iншi процедури щодо iншої iнформацiї та не 

виявив фактiв суттєвої невiдповiдностi та викривлень, якi б необхiдно було включити до 

висновку.  

 

Ключовi питання 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 

розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 

формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань, 

згiдно МСА 701 "Повiдомлення iнформацiї з ключових питань аудиту в звiтi незалежного 

аудитора". 

Ми визначити, що немає ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в 

нашому висновку. 

 

Пояснювальний параграф 

Не змiнюючи нашої думки, наводимо додаткову iнформацiю. В результатi проведення 

аудиторської перевiрки встановлено, що в перiод, який перевiрявся, фiнансова звiтнiсть 

складена на основi реальних даних бухгалтерського облiку та вiдповiдно до вимог 

Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi i не мiстить iстотних 

суперечностей. Тi невiдповiдностi i вiдхилення, якi вказанi в цьому параграфi не є суттєвими i 

в цiлому не спотворюють фiнансовий стан Товариства. Не повне застосування МСФЗ 1 та не 

повне розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно вимогам МСФЗ є результатом 

недосконалого законодавства України, яке унеможливлює вiльне застосування всiх МСФЗ. З 

метою складання фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2018 рiк, згiдно вимог українського 

законодавства, Товариством було застосовано форми фiнансової звiтностi, затвердженi 

наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 р. №73. Зазначенi форми звiтностi 

передбачають бiльш детальне розкриття про активи, зобов'язання, статтi доходiв та витрат, 

нiж це передбачено в МСБО 1, але це не викривлює показники фiнансового стану Товариства 

та результатiв його дiяльностi за 2018 рiк. 

Усi процедури по формуванню та сплатi статутного капiталу виконанi з дотриманням чинного 

законодавства України. 

У процесi аудиторської перевiрки аудиторами було отримано достатньо доказiв, якi 

дозволяють зробити висновок про вiдображення та розкриття iнформацiї щодо активiв, 

зобов'язань та власного капiталу, згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.  

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї 

фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до закону Україну "Про бухгалтерський облiк та 



фiнансову звiтнiсть" та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть 

управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього 

контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв та 

розшифровок статей фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок 

шахрайства або помилки; вибiр та застосування облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, 

якi вiдповiдають обставинам.  

Також управлiнський персонал вiдповiдає за складання рiчних звiтних даних за рiк, з 

урахуванням вимог до розкриття iнформацiї, встановлених законодавством про цiннi папери. 

Вiдповiдальнiсть за правильнiсть пiдготовки вказаної фiнансової звiтностi та вступне сальдо 

по балансу несуть посадовi особи Товариства. 

При складанi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де 

це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 

випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування Товариства. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Аудитор несе вiдповiдальнiсть стосовно надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв та 

розшифровок статей фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. 

Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА), 

Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", Закону України 

"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi, Цивiльного кодексу України, Закону України "Про господарськi 

товариства" (в частинi, що не суперечить Цивiльному кодексу України), Закону України "Про 

державне регулювання цiнних паперiв Українi", Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок" та iнших дiючих нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв 

фондового ринку. 

Мiжнароднi  стандарти аудиту вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також 

планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що 

фiнансовi звiти та розшифровки статей фiнансових звiтiв не мiстять суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв 

стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження 

Аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв 

внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи 

внутрiшнього контролю, що стосується пiдготовки та достовiрностi представлення фiнансових 

звiтiв та розшифровок статей фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур. 

Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть 

облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення 

фiнансових звiтiв. 

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, випуск висновку аудитора, 

який мiстить нашу думку. Обгрунтована  впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

якщо таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 

фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 



професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 

оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 

твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю 

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi 

отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити 

безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму висновку аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого висновку аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 

примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

" оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 

розкриттям iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 

покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного подання. 

     Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 

запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 

будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

 Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

     Рiвень суттєвостi проведення аудиту фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС"  за 2018 рiк, у вiдповiдностi до внутрiшнiх 

положень ТОВ "Аудиторської фiрми "Мiла - аудит", встановлюється наступним чином: 

o з метою виявлення суттєвих викривлень у фiнансовiй звiтностi та на пiдставi 

професiйного судження згiдно Мiжнародного стандарту аудиту 320 "Суттєвiсть при 

плануваннi та проведеннi аудиту", аудитором визначений рiвень суттєвостi; 

o аудитором вивчено та проаналiзовано за перiод з 01 сiчня 2018 р. по 31 грудня 2018р. 

по Товариству рiвень органiзацiї, постановки та автоматизацiї бухгалтерського облiку, 

кадровий склад бухгалтерської служби, рiвень внутрiшнього контролю, а також загальну 

тенденцiю складання i подання фiнансової звiтностi; 

o аудитором зiбрано необхiдну кiлькiсть аудиторських доказiв для пiдтвердження 

достовiрностi фiнансових звiтiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БIРЖА 

ПФТС".  

           Аудиторська перевiрка здiйснювалась iз застосуванням розрахунково-аналiтичного 

та документального методiв з узагальненням отриманих результатiв. 

          Суцiльно були перевiренi установчi документи, свiдоцтва про реєстрацiю та 

присвоєння статистичних кодiв, фiнансова звiтнiсть за 2018 рiк. Вибiрково були перевiренi 

господарськi договори та iнша документацiя, що супроводжує фiнансово-господарську 



дiяльнiсть Товариства, регiстри синтетичного та аналiтичного облiку. 

          Ми вважаємо, що отримали достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для висловлення 

нашої думки.  

 

ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ 

Основнi вiдомостi про Товариство 

Назва:  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" 

Скорочена назва  АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" 

Органiзацiйно-правова форма: Акцiонерне товариство 

Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 21672206 

Дата державної реєстрацiї 03.11.2008 р. 

Номер державної реєстрацiї 1 070 145 0000 035024 

Орган, який видав свiдоцтво про реєстрацiю Печерська районна у м. Києвi державна 

адмiнiстрацiя 

Дата та номер внесення змiн до реєстрацiйних документiв  03.11.2008 10701450000035024; 

27.02.2009 10701690001035024; 

28.12.2009 10701050002035024; 22.02.2010 10701690003035024; 

26.04.2010 10701050004035024; 16.08.2010 10701070005035024; 

17.08.2010 10701050006035024; 09.02.2011 10701070007035024; 

01.03.2011 10701690008035024; 24.05.2011 10701050009035024; 

24.05.2011 10701070010035024; 04.11.2011 10681060011028090; 

20.02.2012 10681690012028090; 23.05.2012 10681050013028090; 

28.11.2012 10701070014046544; 06.02.2013 10701690015046544; 

21.02.2013 10701070016046544; 04.03.2013 10701060017046544; 

12.07.2013 10701050018046544; 05.02.2014 10701060019046544; 

24.02.2014 10701690020046544; 18.12.2014 10701060021046544; 

10.06.2015 10701070022046544; 19.06.2015 10701070024046544; 

30.06.2015 10701070025046544; 30.06.2015 10701070027046544; 

10.09.2015 10701070029046544; 17.11.2015 10701060030046544; 

17.05.2016 10701050031046544; 07.03.2018 10701050032046544; 

22.10.2018 10701050033046544. 

Юридична адреса та фактичне мiсцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 

42-44 

Основний вид дiяльностi 

(згiдно з довiдкою управлiння статистики): 66.11.Управлiння фiнансовими ринками 

Телефон, факс : +38 (044) 277-50-00, +38 (044) 277-50-01 

 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" зареєстроване вiдповiдно до 

Господарського та Цивiльного Кодексiв, Законiв України "Про господарськi товариства", "Про 

зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та iнших законодавчих актiв. 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" до змiни типу Товариства мало 

найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС", яке до 

попередньої змiни типу Товариства мало найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС", яке створено внаслiдок реорганiзацiї шляхом 

перетворення ДОЧIРНЬОГО ПIДПРИЄМСТВА "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС", вiдповiдно до 

рiшення Загальних зборiв Членiв АСОЦIАЦIЇ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА 

СИСТЕМА" (протокол № 2/08 вiд 17.10.2008 р.) та рiшення Установчих зборiв акцiонерiв 

ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" (протокол 

№1/2008 вiд 17.10.2008 р.) та є правонаступником всiх прав та обов'язкiв ДОЧIРНЬОГО 

ПIДПРИЄМСТВА "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС", зареєстрованого Печерською районною у м. 

Києвi державною адмiнiстрацiєю 20.03.1997 р., реєстрацiйний номер 1 070 105 0002 011354, 



код ЄДРПОУ 21672206 (яке до змiни найменування мало найменування ДОЧIРНЄ 

ПIДПРИЄМСТВО "ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР ПФТС"). 

Товариство є юридичною особою, має самостiйний баланс, поточний та iншi рахунки в 

установах банкiв, має печатку зi своїм найменуванням, штампи, фiрмовi бланки та iншi 

реквiзити. 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" має свiдоцтво про включення до 

державного реєстру фiнансових установ, якi надають фiнансовi послуги на ринку цiнних 

паперiв, реєстрацiйний № 1850 вiд 30.09.2011 р. 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" має Лiцензiю на професiйну 

дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку, видану 

згiдно рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 138 вiд 05.03.2019 

р., термiн дiї необмежений. 

Данi Товариства про наявнiсть рахункiв у банках наведенi нижче в таблицi 1: 

Таблиця 1 

Назва рахунку Валюта рахунку Номер рахунку Назва установи банку

 МФО 

поточний гривнi 26009000040961 Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" в м. Києвi 322313 

поточний долари США 26009000040961 Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" в м. Києвi

 322313 

поточний євро 26009000040961 Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" в м. Києвi 322313 

поточний росiйськi рублi 26009000040961 Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" в м. Києвi

 322313 

спецiальний (соцiальне страхування) гривнi 26042000009185 Фiлiя АТ 

"Укрексiмбанк" в м. Києвi 322313 

депозитний гривнi 26107000001880 Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" в м. Києвi 322313 

картковий гривнi 26001999009635 Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" в м. Києвi 322313 

поточний гривнi 26502000017134 ПАТ "Розрахунковий центр" 344443 

 

Статутний капiтал Товариства становить 32 010 000,00 (тридцять два мiльйони десять тисяч) 

гривень, подiлений на 32010 (тридцять двi тисячi десять) штук простих iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 1000,00 (тисяча) гривень кожна. Акцiї Товариства iснують у 

бездокументарнiй формi. 

Засновником Товариства є АСОЦIАЦIЯ "ФОНДОВЕ ПАРТНЕРСТВО" (iдентифiкацiйний код 

24258921) - яка до змiни найменування мала найменування АСОЦIАЦIЯ "ПЕРША 

ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА", зареєстрована Печерською районною у м. Києвi 

державною адмiнiстрацiєю 23.02.1996 р., реєстрацiйний номер 1 070 120 0000 000023, код 

ЄДРПОУ 24258921 (яка до змiни найменування мала найменування АСОЦIАЦIЯ 

"ПОЗАБIРЖОВА ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА"). 

 

Данi про депозитарiй та депозитарну установу АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА 

БIРЖА ПФТС": 

Таблиця 2 

Найменування Код за ЄДРПОУ Код  

МДО Мiсцезнаходження,  

тел., факс Вид дiяльностi,  

код КВЕД (основний) 

 

1 2 3 4 5 

ДЕПОЗИТАРIЙ -  

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" 30370711

 100024 04107, м. Київ, 



вул. Тропiнiна, буд. 7-Г 

тел. (044) 591-04-37 

 Забезпечення формування i функцiонування системи депозитарного облiку цiнних 

паперiв; 

код КВЕД 63.11 - Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними 

дiяльнiсть 

  

Продовження табл.2  

1 2 3 4 5 

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА -  

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Фаворит" 

 23730178 403303 03067, м. Київ, 

вул. Гарматна, буд. 6 

Тел.(044) 458-05-45 Лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - 

депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарної установи, рiшення 

НКЦПФР вiд 24 вересня 2013 року  

АЕ № 263378; 

код КВЕД 66.12 - Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах 

 

Станом на 31.12.2018 р. статутний капiтал Товариства сформований в повному обсязi. 

Порядок формування статутного капiталу вiдповiдає вимогам Закону України "Про 

господарськi товариства" вiд 19.09.1991 р. № 1576-ХП (зi змiнами та доповненнями), Закону 

України "Про акцiонернi товариства". 

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв 19 осiб. 

Вiдповiдальними за здiйснення господарської дiяльностi Товариства були: 

" Голова Правлiння Товариства - Лупiй Богдан Олександрович з 04.09.2015 р. по 

теперiшнiй час (Наказ № 29 вiд 04.09.2015 р. згiдно протоколу Наглядової ради № 37 вiд 

27.07.2015 р.). 

" Головний бухгалтер Товариства - Передерiй Любов Михайлiвна з 24.05.2011 р. по 

теперiшнiй час (Наказ № 5-к вiд 24.05.2011 р. про переведення). 

 

Органiзацiя бухгалтерського облiку 

Облiкова полiтика АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" на 2018 рiк передбачена вiдповiдним 

Наказом №1 вiд 03.01.2018р. Порядок здiйснення органiзацiйних заходiв  щодо господарської 

дiяльностi, порядку ведення бухгалтерського та податкового облiку, складання i надання 

звiтностi по АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" викладено в окремому роздiлi наказу №1 вiд 

03.01.2018р.  

Облiкова полiтика Товариства встановлює порядок органiзацiї та ведення бухгалтерського 

облiку, визначає принципи, методи i процедури, що використовуються Товариством для 

складання та подання фiнансової звiтностi. 

Облiкова полiтика Товариства - документ, головною метою якого є загальна регламентацiя 

застосованих на практицi прийомiв та методiв бухгалтерського облiку, технологiй обробки 

облiкової iнформацiї та документообiгу. 

Облiкова полiтика Товариства будується у вiдповiдностi з чинним законодавством України, а 

саме: Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", 

нормативними актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, обраним 

планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських 

операцiй, основними принципами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, внутрiшнiми 

нормативними документами Товариства, що визначають порядок здiйснення бухгалтерських 

операцiй. 

Облiкова полiтика, розроблена вiдповiдно до МСФЗ, i базується на наступних принципах: 



  Безперервнiсть - Товариство розглядається як дiюче, що продовжуватиме свою 

дiяльнiсть в досяжному майбутньому; 

  Обачнiсть - при формуваннi попередньої звiтностi Товариство застосовує методи 

оцiнки, вiдповiдно до яких активи та/або дохiд не завищується, а зобов'язання та/або витрати 

не занижуються; 

  Превалювання сутностi над формою - операцiї та iншi подiї вiдображаються вiдповiдно 

до їх сутностi та фiнансової реальностi, але не лише з їх юридичної форми; 

  Повне висвiтлення - попередня фiнансова звiтнiсть Товариства мiстить всю iнформацiю 

про фактичнi та потенцiйнi наслiдки дiяльностi Товариства; 

  Послiдовнiсть - Товариство зберiгає подання та класифiкацiю статей у попереднiй 

фiнансовiй звiтностi вiд одного перiоду до iншого, якщо тiльки: 

а) не є очевидним (внаслiдок суттєвої змiни в характерi операцiй суб'єкта господарювання або 

огляду його фiнансової звiтностi), що iнше подання чи iнша класифiкацiя будуть бiльш 

доречними з урахуванням критерiїв щодо обрання та застосування облiкових полiтик у МСБО 

8 

б) МСФЗ не вимагає змiни в поданнi; 

  Нарахування та вiдповiднiсть - елементи попередньої фiнансової звiтностi (активи, 

зобов'язання, власний капiтал, дохiд та витрати) визнаються тодi коли вони вiдповiдають 

визначенню критерiям визнання, описаних в данiй облiковiй полiтицi, та вiдображаються в 

фiнансовiй звiтностi тих перiодiв, до яких вони належать.  

Обрана Товариством облiкова полiтика: 

- забезпечує повноту та достовiрнiсть вiдображення операцiй в облiку; 

- визначає систему ведення бухгалтерського облiку; 

- закрiплює правила та процедури, прийнятi керiвництвом для ведення фiнансового, 

управлiнського та податкового облiку; 

- вiдображає особливостi органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку; 

- сприяє виконанню повного обсягу фiнансово - господарських операцiй; 

- забезпечує встановлення контролю здiйснення цих операцiй; 

- встановлює правила документообiгу; 

- затверджує ведення системи рахункiв i регiстрiв бухгалтерського облiку; 

- визначає технологiю обробки облiкової iнформацiї. 

Облiкова полiтика мiстить правила ведення бухгалтерського облiку, дотримання яких є 

обов'язковими. За цим документом затверджується методологiя вiдображення окремих 

бухгалтерських операцiй та особливостi органiзацiї бухгалтерського облiку. 

Основнi принципи облiкової полiтики, застосованi при пiдготовцi цiєї  фiнансової звiтностi, 

послiдовно застосовувалися протягом усiх представлених звiтiв перiодiв. 

 

Фiнансова звiтнiсть Товариства 

Аудитором була проведена аудиторська перевiрка фiнансових звiтiв АТ "ФОНДОВА БIРЖА 

ПФТС". 

 Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2018 рiк складена з урахуванням  чинних форм звiтностi, 

затверджених НП(С)БО №1. 

Склад перевiрених форм звiтностi за 2018 рiк, якi складенi станом на 31.12.2018року: 

o Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (форма №1) станом на 31 грудня 2018 року. 

o Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (форма №2) за 2018 рiк. 

o Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) (форма №3) за 2018 рiк. 

o Звiт про власний капiтал (форма №4) за 2018 рiк. 

o Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi  за 2018 рiк. 

Звiтний перiод з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, дата звiтностi 31.12.2018р. Фiнансова 

iнформацiя розкривається за звiтний перiод. 

Потреби в складаннi звiтностi за сегментами не виявлено. 



Товариство не складає консолiдованої звiтностi. 

 Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi" бухгалтерськiй облiк ведеться в грошовiй одиницi України - гривня, фiнансова 

звiтнiсть складена в тисячах гривень. 

Мета аудиту - перевiрити данi фiнансової звiтностi  Товариства станом на 31 грудня 2018 

року для висловлення незалежної думки аудитора про її достовiрнiсть в усiх суттєвих аспектах 

та вiдповiднiсть вимогам законiв України, Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 

або iнших правил (внутрiшнiх положень суб'єктiв господарювання) згiдно iз вимогами 

користувачiв.  

Перевiрка здiйснена на пiдставi: 

o Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 

21.12.2017 р. №2258-УIII (зi змiнами i доповненнями); 

Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого  надання впевненостi та 

супутнiх послуг, видання 2016-2017 рокiв, (далi - МСА), затверджених для обов'язкового 

застосування рiшенням Аудиторської палати України вiд 08.06.2018р. №361, в т.ч. до МСА 

700 (переглянутий) "Формування думки та складання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 

701 "Повiдомлення iнформацiї з ключових питань аудиту в звiтi незалежного аудитора", МСА 

705 (переглянутий) "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 

(переглянутий) "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного 

аудитора", МСА 710 "Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова 

звiтнiсть", МСА 720 (переглянутий) "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї", МСА 

250 "Розгляд законодавчих та нормативних актiв пiд час  аудиту фiнансової звiтностi",  МСА 

550 "Пов'язанi сторони", МСА 610 (переглянутий в 2013р.) "Використання роботи внутрiшнiх 

аудиторiв" МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi 

фiнансової звiтностi"; МСА 450 "Оцiнювання викривлень, виявлених пiд час аудиту" та iнших 

стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку. 

o Кодексу етики професiйних бухгалтерiв, 

а  також з урахуванням вимог: 

o Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 

16.07.1999р. №996-ХIУ(зi змiнами i доповненнями); 

o Закону України "Про державне регулювання цiнних паперiв Українi" №448/96-вр                     

(зi змiнами i доповненнями); 

o Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-15 (зi змiнами i 

доповненнями); 

o Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №160 (зi змiнами i 

доповненнями); 

o Iншi спецiальнi вимоги, що регламентують здiйснення дiяльностi. 

 

Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної (фактичної) собiвартостi, за 

винятком фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю. 

Ведення бухгалтерського облiку Товариством здiйснюється в цiлому у вiдповiдностi до вимог 

Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-ХIV вiд 

16.07.1999 р. (зi змiнами та доповненнями) та до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського 

облiку та звiтностi. 

Для ведення бухгалтерського облiку Товариство використовує План рахункiв, затверджений 

наказом Мiнiстерства фiнансiв України №291 вiд 30.11.1999 року "Про застосування Плану 

рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй 

пiдприємств i органiзацiй". 

Для пiдготовки фiнансових звiтiв АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" за 2018 рiк, було 

використано наступну концептуальну основу фiнансової звiтностi: 

" Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (iз змiнами 



та доповненнями); 

" Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi; 

а також наступнi нормативно-законодавчi акти, що регламентують його дiяльностi: 

" Закону України "Про державне регулювання цiнних паперiв Українi" №448/96-вр                     

(зi змiнами i доповненнями); 

" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IУ (зi змiнами i 

доповненнями); 

" Iншi спецiальнi вимоги, що регламентують здiйснення дiяльностi. 

 

Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2018 звiтний рiк,  вiдображає його фiнансовий стан на 

31.12.2018 року, фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на 

зазначену дату, а також iншу пояснювальну iнформацiю, на основi Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (МФЗ), якi в Українi визначенi в якостi застосованої концептуальної 

основи фiнансової звiтностi Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть" i є для  Товариства  прийнятною концептуальною основою загального 

призначення, яка водночас також є концептуальною основою достовiрного подання. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2018 року була пiдготовлена вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСБО). За всi попереднi звiтнi перiоди та 

включаючи рiк, що завершився 31 грудня 2018 року, Товариство готувало фiнансову звiтнiсть 

у вiдповiдностi до мiжнародних загальноприйнятих принципiв бухгалтерського облiку.  

Аудиторська перевiрка здiйснювалась iз застосуванням розрахунково-аналiтичного та 

документального методiв з узагальненням отриманих результатiв. 

Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для 

висловлення думки. 

 

На думку аудиторiв, прийнята Товариством система бухгалтерського облiку вiдповiдає 

Мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку та звiтностi та вимогам чинного 

законодавства щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, перелiчених 

вище, i складена у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосованої концептуальної основи 

фiнансового звiтування. 

Думка аудитора щодо фiнансової звiтностi складена вiдповiдно до МСА 700 (переглянутий) 

"Формування думки та складання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 701 "Повiдомлення 

iнформацiї з ключових питань аудиту в звiтi незалежного аудитора", МСА 705 (переглянутий) 

"Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 (переглянутий) "Пояснювальнi 

параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 710 "Порiвняльна 

iнформацiя - вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть", МСА 720 

(переглянутий) "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї", МСА 250 "Розгляд 

законодавчих та нормативних актiв пiд час  аудиту фiнансової звiтностi",  МСА 550 

"Пов'язанi сторони", МСА 610 (переглянутий в 2013р.) "Використання роботи внутрiшнiх 

аудиторiв" та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку. 

Концептуальною основою фiнансової звiтностi є основа, яка вiдповiдає принципам 

безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту 

фiнансової звiтностi. 

В ходi перевiрки аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi 

дiяльностi Товариства. 

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Товариство розпочало й 

буде здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому 

майбутньому. 

На думку керiвництва, застосування припущення щодо здатностi Товариства продовжувати 

свою дiяльнiсть на безперервнiй основi є прийнятним, враховуючи належний рiвень 

достатностi капiталу.  



Товариство веде свiй бухгалтерський облiк згiдно з українським законодавством. Дана 

фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi бухгалтерських записiв, якi ведуться у 

вiдповiдностi до нормативно-правових актiв України.  

 

Ми висловлюємо аудиторську думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої 

обумовлено вимогами Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 

12.02.2013р. №160, Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 11 березня 2013 р. за N 

386/22918 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при отриманнi лiцензiї на 

здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв". 

 

Опис питань i висновки, яких дiйшов аудитор щодо вiдповiдностi розмiру власного капiталу за 

даними фiнансової звiтностi вимогам законодавства України 

 

 

 

 Вiдповiднiсть розмiру власного капiталу за даними фiнансової звiтностi 

Власний капiтал облiковувався Товариством протягом 2018 року в цiлому вiдповiдно до норм 

чинного законодавства щодо бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi. 

Документальне оформлення та вiдображення в бухгалтерському облiку Товариства операцiй з 

надходження та вибуття власного капiталу в цiлому вiдповiдає вимогам чинного 

законодавства. 

 

Капiтал у дооцiнках 

В Товариствi капiтал у дооцiнках облiковувався i  вiдображається в рядку 1405 Звiту про 

фiнансовий стан на 31.12.2018р. - 11829тис.грн. 

 

Додатковий капiтал 

В Товариствi додатковий капiтал облiковувався i вiдображається в рядку 1410 Звiту про 

фiнансовий стан на 31.12.2018р.- 64566тис.грн 

 

Емiсiйний дохiд 

В Товариствi емiсiйний дохiд облiковувався i вiдображається в рядку 1411 Звiту про 

фiнансовий стан на 31.12.2018р.-63240тис.грн 

 

Резервний капiтал 

В Товариствi резервний капiтал облiковувався i вiдображається в рядку 1415 Звiту про 

фiнансовий стан на 31.12.2018р. в сумi 260 тис.грн. 

 

Неоплачений та вилучений капiтал 

В Товариствi неоплачений та вилучений  капiтал вiдсутнiй i не вiдображається в рядках 

1425-1430 Звiту про фiнансовий стан на 31.12.2018р. 

 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 

Станом на 31.12.2018р. Товариство має непокритий збиток  у сумi 53371тис.грн., який 

вiдображений в рядку 1420 Звiту про фiнансовий стан. 

 

Аудитор висловлює думку, що розкриття iнформацiї щодо облiку власного капiталу вiдповiдає 

нормативам, встановленим стандартами бухгалтерського облiку в Українi, власний капiтал 

Товариства належним чином класифiкований, у вiдповiдностi до вимог чинного 

законодавства, достовiрно оцiнений та вiдображений у фiнансовiй звiтностi за 2018 рiк вiрно. 



 

На думку Аудитора, статтi балансу справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю щодо 

власного капiталу АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" станом на 31 грудня 2018 року, вiдповiдно 

до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та звiтностi. 

 

Iнформацiя про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам, 

формування та сплата статутного капiталу 

Аудитором зiбрано необхiдну кiлькiсть аудиторських доказiв для пiдтвердження достовiрностi 

розмiру та складу статутного капiталу в фiнансовiй звiтностi АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" у всiх суттєвих аспектах. 

При зiбраннi доказiв застосовувалися такi аудиторськi процедури, як перевiрка та пiдрахунок 

(обчислення). 

Аудитором, було проведено перевiрку вiдповiдностi залишкiв у синтетичних та аналiтичних 

регiстрах облiку статутного капiталу, шляхом зiставлення даних Головної книги, журналiв та 

iнших вiдомостей капiталу Товариства. 

Облiк та використання коштiв Товариства ведеться у вiдповiдностi до чинного законодавства. 

Формування та змiни статутного капiталу Товариства було проведено таким чином: 

Засновником Товариства є АСОЦIАЦIЯ "ФОНДОВЕ ПАРТНЕРСТВО" (iдентифiкацiйний код 

24258921) - яка до змiни найменування мала найменування АСОЦIАЦIЯ "ПЕРША 

ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА", зареєстрована Печерською районною у м. Києвi 

державною адмiнiстрацiєю 23.02.1996 р., реєстрацiйний номер 1 070 120 0000 000023, код 

ЄДРПОУ 24258921 (яка до змiни найменування мала найменування АСОЦIАЦIЯ 

"ПОЗАБIРЖОВА ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА"). 

Згiдно змiн та доповнень до Статуту ДОЧIРНЬОГО ПIДПРИЄМСТВА "ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР 

ПФТС" (рiшення № 3 вiд 24.12.1999 р.), статутний фонд становить 822 282,84 (вiсiмсот 

двадцять двi тисячi двiстi вiсiмдесят двi грн. вiсiмдесят чотири коп.), який формується шляхом 

передачi йому у власнiсть майна, майнових та iнших прав, що належать Засновнику. 

Згiдно змiн до Статуту ДОЧIРНЬОГО ПIДПРИЄМСТВА "ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР ПФТС" 

(протокол № 8, рiшення № 4 вiд 07.11.2000 р.), статутний фонд збiльшено та становить 1 393 

819,43 (один мiльйон триста дев'яносто три тисячi вiсiмсот дев'ятнадцять грн. 43 коп.), який 

формується шляхом передачi йому у власнiсть майна, майнових та iнших прав, що належать 

Засновнику. 

Згiдно змiн та доповнень до Статуту ДОЧIРНЬОГО ПIДПРИЄМСТВА "ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР 

ПФТС" (протокол вiд 30.05.2003 р., рiшення № 5), для забезпечення дiяльностi пiдприємства 

збiльшено статутний фонд. Вiн становить 4 334 206,36 (чотири мiльйони триста тридцять 

чотири тисячi двiстi шiсть грн. 36 коп.), який формується за рахунок внескiв Засновника, 

прибутку, невикористаних цiльових надходжень та iнших надходжень, не заборонених 

законодавством. 

Згiдно нової редакцiї Статуту ДОЧIРНЬОГО ПIДПРИЄМСТВА "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" 

(рiшення № 5.2 вiд 02.06.2006 р.), для забезпечення дiяльностi пiдприємства збiльшено 

статутний капiтал. Вiн становить 8 982 000,00 (вiсiм мiльйонiв дев'ятсот вiсiмдесят двi тисячi 

грн. 00 коп.), який формується за рахунок комплексу нематерiальних активiв. 

Згiдно нової редакцiї Статуту ДОЧIРНЬОГО ПIДПРИЄМСТВА "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" 

(рiшення № 5 вiд 25.05.2007 р.), для забезпечення дiяльностi пiдприємства збiльшено 

статутний капiтал. Вiн становить 16 000 000,00 (шiстнадцять мiльйонiв грн. 00 коп.), який 

формується за рахунок нематерiального активу та нерозподiленого прибутку. 

Статутний капiтал пiдприємства утворено в процесi реорганiзацiї шляхом перетворення 

ДОЧIРНЬОГО ПIДПРИЄМСТВА "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" у ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС". Розмiр статутного капiталу ВIДКРИТОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" дорiвнював розмiру 

статутного капiталу реорганiзованого ДОЧIРНЬОГО ПIДПРИЄМСТВА "ФОНДОВА БIРЖА 



ПФТС". 

Згiдно нової редакцiї Статуту ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА 

БIРЖА ПФТС" (протокол № 2/08 вiд 17.10.2018 р. та протокол № 1/2008 вiд 17.10.2008 р.), 

статутний капiтал становить 16 000 000,00 (шiстнадцять мiльйонiв грн. 00 коп.) та подiлений 

на 1 600 (одну тисячу шiстсот) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 000,00 

(десять тисяч) гривень кожна. Акцiї Товариства iснують у бездокументарнiй формi. 

Згiдно звiту про результати закритого випуску акцiй вiд 29 сiчня 2010р, було додатково 

розмiщено 1 601 акцiю номiнальною вартiстю 10 000 гривень, що мало своїм наслiдком 

збiльшення статутного капiталу Товариства на 16 010 000,00 гривень. Додаткова емiсiя 

вiдбулася шляхом залучення єдиного акцiонера, який сплатив 79 250 000,00 (сiмдесят дев'ять 

мiльйонiв двiстi п'ятдесят тисяч) грн. Внесенi як плата за 1 601 (одну тисячу шiстсот одну) 

акцiю. Ця обставина посвiдчується випискою банку та згаданим звiтом про результати 

закритого розмiщення. Додатковий випуск зареєстровано ДКЦПФР 29 сiчня 2010 року. 

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" пiсля приведення 

своєї дiяльностi у вiдповiднiсть з Законом України "Про акцiонернi товариства" змiнило 

найменування на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС". 

Згiдно змiн до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БIРЖА 

ПФТС" (наказ № 06/04 вiд 06.04.2010 р.), статутний капiтал збiльшено та становить 32 010 

000,00 (тридцять два мiльйони десять тисяч грн. 00 коп.), подiлений на 3 201 (три тисячi двiстi 

одну) штуку простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 000,00 (десять тисяч) гривень 

кожна. Акцiї Товариства iснують у бездокументарнiй формi. 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" змiнило тип 

товариства та найменування на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТО "ФОНДОВА БIРЖА 

ПФТС" вiдповiдно до протоколу Загальних зборiв № 4 вiд 22 квiтня 2011 р. 

Вiдповiдно до Протоколу Загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" № 5 вiд 26 квiтня 2012 р. було прийнято рiшення про дроблення 

акцiй Товариства шляхом зменшення номiнальної вартостi всiх розмiщених Товариством 

акцiй з одночасним пропорцiйним збiльшенням їх кiлькостi, внаслiдок чого одна акцiя 

номiнальною вартiстю 10 000 грн. конвертується у десять акцiй того самого типу i класу, 

кожна номiнальною вартiстю 1 000 грн. Нове Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй 

зареєстровано 27.06.2012 р. 

Згiдно нової редакцiї Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА 

БIРЖА ПФТС" (протокол № 11 вiд 01.04.2016 р.) статутний капiтал Товариства становить 32 

010 000,00 (тридцять два мiльйони десять тисяч) гривень, подiлений на 32 010 (тридцять двi 

тисячi десять) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 000,00 (тисяча) гривень 

кожна. Акцiї Товариства iснують у бездокументарнiй формi. 

Згiдно Протоколу Загальних зборiв ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" № 15 вiд 06.09.2018р. 

змiнено тип ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" з 

"публiчного" на "приватне" а найменування на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА 

БIРЖА ПФТС" (скорочене найменування - АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС"). 

Згiдно нової редакцiї Статуту АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" 

(протокол №15 вiд 06.09.2018р.) статутний капiтал Товариства становить 32 010 000,00 

(тридцять два мiльйони десять тисяч) гривень, подiлений на 32 010 (тридцять двi тисячi 

десять) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 000,00 (тисяча) гривень кожна. 

Акцiї Товариства iснують у бездокументарнiй формi. 

Наведенi вiдомостi пiдтверджуються аудитором в повному обсязi на пiдставi наданих та 

перевiрених первинних документiв Товариства. 

Станом на 31.12.2018 року Статутний капiтал Товариства сформований в повному обсязi. 

 

Iнформацiя щодо прострочених зобов'язань 

В Товариствi вiдсутнi простроченi зобов'язання щодо сплати податкiв та зборiв, несплачених 



штрафних санкцiй за порушення законодавства про фiнансовi послуги, у тому числi на ринку 

цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя стосовно напрямiв використання коштiв, що внесенi для формування статутного 

капiталу 

В звiтному перiодi кошти до статутного капiталу не вносилися i вiдповiдно напрямки їх 

використання в звiтному перiодi вiдсутнi. 

Грошовi кошти, якi були внесенi в статутний капiтал Товариства в попереднiх звiтних 

перiодах, були використанi на формування технологiчно-iнформацiйного потенцiалу 

Товариства, придбання та створення професiйного обладнання та iнформацiйних систем, 

створення потужної iнфраструктури Товариства. 

 Фондiв та резервiв, не передбачених чинним законодавством України, Товариство у звiтному 

перiодi не створювало та не використовувало.  

 

Iнформацiя щодо пов'язаних осiб, яку було встановлено аудитором в процесi виконання 

процедур аудиту фiнансової звiтностi 

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона контролюється iншою, знаходяться пiд 

сумiсним контролем з нею, або може значно впливати на iншу сторону при прийняттi 

фiнансових рiшень або здiйснювати над нею сумiсний контроль. 

Iнформацiя щодо пов`язаних осiб у вiдношеннi до АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" має 

наступний вигляд: Члени Правлiння, Члени Наглядової ради, Члени Наглядової ради  

АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС", якi є керiвниками та/або кiнцевими бенефiцiарними 

власниками Членiв АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС". 

Члени Правлiння отримували заробiтну плату вiдповiдно до посадових окладiв згiдно 

штатного розпису, що за 2018 р. разом з нарахуваннями ЄСВ на фонд оплати працi становить 

1803 тис. грн. 

Iнформацiя щодо виплат управлiнському персоналу спiвпадає з розкритою вище iнформацiєю 

щодо виплат данiй категорiї пов'язаних осiб. 

Члени Наглядової ради. 

Починаючи з 15.05.2017 р. за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Головi Наглядової ради 

АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" здiйснюється виплата винагороди. Iншi члени Наглядової 

ради винагороди не отримують. 

Винагорода Головi Наглядової ради з нарахуванням ЄСВ за 2018 р. склала  

201 тис. грн. 

Члени Наглядової ради АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС", якi є керiвниками та/або кiнцевими 

бенефiцiарними власниками Членiв ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" (далi - Бiржа): 

1) Амiтан Олена Анатолiївна - є Генеральним директором та кiнцевим бенефiцiарним 

власником Приватного акцiонерного товариства "Альтана Капiтал", яке має лiцензiю на 

здiйснення дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами та є Членом Бiржi; 

2) Бродович Сергiй Васильович - є кiнцевим бенефiцiарним власником Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "ТАСК-БРОКЕР", яке має лiцензiю на здiйснення дiяльностi з 

торгiвлi цiнними паперами та є Членом Бiржi; 

3) Волошка Володимир Леонiдович - є Генеральним директором Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Фаворит", яке має лiцензiю на здiйснення дiяльностi з 

торгiвлi цiнними паперами та є Членом Бiржi. ТОВ "Фондова компанiя "Фаворит" також має 

лiцензiю депозитарної установи та надає Бiржi послуги з обслуговування рахунку в цiнних 

паперах. 

Умови договорiв є стандартними для всiх Членiв Бiржi. 

Операцiї з вищезазначеними пов'язаними особами наведено в таблицi: 

Таблиця 3 

 



Залишки та операцiї 

з пов`язаними особами Значення показника (тис. грн.) 

 за 2017 р. 

(станом на 31.12.2017 р.) за 2018 р. 

(станом на 31.12.2018 р.) 

Активи (дебiторська заборгованiсть) - 4 

Зобов'язання (кредиторська заборгованiсть) 23 38 

Доходи вiд реалiзацiї послуг (послуги з органiзацiї торгiвлi цiнними паперами) 145 104 

Адмiнiстративнi витрати (витрати за професiйнi послуги) 253 433 

 

   В цiлому операцiї з пов'язаними особами за звiтний перiод не мали суттєвого впливу на 

фiнансову звiтнiсть Товариства. 

    Операцiї, що проводились з пов'язаними особами в облiку Товариства вiдображенi вiрно.  

    Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним 

контролем або якщо сторона має можливiсть контролювати iншу або може мати значний 

вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. При аналiзi кожного 

випадку вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага 

придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi. 

    Аудитори не виявили операцiй з пов'язаними особами, що виходять за рамки основної 

дiяльностi Товариства. 

 

Iнформацiя  про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та зобов'язань, ймовiрнiсть 

визнання яких на балансi є достатньо високою 

В Товариствi непередбаченi активи та зобов'язання, ймовiрнiсть визнання яких на балансi є 

достатньо високою вiдсутнi. 

 

Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй 

звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан 

На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що суттєвi подiї пiсля дати 

балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, на дату аудиторського висновку 

(звiту незалежного аудитора) вiдсутнi - наведено достовiрно. 

У зв'язку з запланованим оновленням програмного забезпечення Товариства, пiсля звiтної 

дати вiдбулося технологiчне замiщення попередньої версiї програмного забезпечення, на 

осучаснений програмний продукт власної розробки. 

Новi програмнi продукти, робота над якими проводилася Товариством протягом 2018 року,т 

пiсля звiтної дати поетапно доповнюються додатковим функцiоналом, що зробить їх бiльш 

конкурентними на ринку. 

Проведенi операцiї призведуть до переквалiфiкацiї нематерiальних активiв i матимуть 

несуттєвий вплив на фiнансовi результати пiсля звiтної дати. 

Подiєю пiсля звiтної дати визнається факт господарської дiяльностi, який надав iнформацiю 

про ситуацiї на дату фiнансових звiтiв, що можуть потребувати коригувань або про ситуацiї, 

що виникли пiсля дати складання фiнансової звiтностi, якi можуть потребувати розкриття або 

може вплинути на фiнансовий стан, рух грошових коштiв або результати дiяльностi 

органiзацiї i який мав мiсце в перiод мiж звiтною датою i датою пiдписання бухгалтерської 

звiтностi за звiтний рiк (згiдно МСА 560 "Подiї пiсля звiтного перiоду"). 

 

Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на 

дiяльнiсть Товариства у майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу 

Нами було також розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний 

сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi 

оцiнки управлiнського персоналу щодо здатностi суб'єкта господарювання безперервно 



продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 (переглянутий) "Безперервнiсть 

дiяльностi" та визначено, що iснує суттєва невизначенiсть, що стосується подiй або умов, якi 

окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб'єкта 

господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть. 

Фiнансова ситуацiя Товариства станом на 31 грудня 2018 року свiдчить про стабiльнiсть i 

платоспроможнiсть Товариства.  

Аналiзуючи показники фiнансової звiтностi, можна зробити висновок, що Товариство 

фiнансово-стiйке, має лiквiдний баланс, вiрогiднiсть банкрутства немає.  

За результатами оцiнки зiбраних аудиторських доказiв, не виявлено подiї або умови, якi 

можуть поставити пiд сумнiв припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства протягом 

12 мiсяцiв. 

Iншi фiнансова iнформацiя вiдповiдно до законодавства 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим 

аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю 

та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i 

фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша 

iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами 

роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми 

зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б 

включити до висновку. 

Розкриття iнформацiї щодо визнання, класифiкацiї активiв та зобов'язань  

 АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" за перiод з 01.01.2018р. по 31.12.2018р. 

використовувало цiлком правильнi та обгрунтованi принципи визнання, здiйснення 

класифiкацiї активiв та зобов'язань в бухгалтерському облiку. В цiлому оцiнка активiв та 

зобов'язань  вiдбувалася вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  

Аудиторська перевiрка була проведена з метою визнання наявностi вiдображених станом на 

31.12.2018р. всiх видiв активiв та зобов'язань шляхом перевiрки даних iнвентаризацiї. Аналiз 

таких даних пiдтверджує достовiрнiсть всiх статей активу та пасиву балансу та дає змогу 

визначити, що iнвентаризацiя (Наказ №31 вiд 17.12.2018р.) проведена згiдно Iнструкцiї про 

iнвентаризацiю активiв та зобов'язань (вiд 02.09.2014  № 879 (зi змiнами i доповненнями). 

ДОВIДКА 

про фiнансовий стан АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС"  станом 31.12.2018р. 

Таблиця 4 

Аналiз загальної оцiнки стану активiв Товариства 

Показники Станом на 01.01.2018р. Станом на 31.12.2018р. 

 тис. грн. % до валюти балансу тис. грн. % до валюти балансу 

1 2 3 4 5 

1.Основнi засоби та iншi позаоборотнi активи 29025 52.3 30442 53.6 

              в тому числi:     

 - основнi засоби (балансова вартiсть) 

308 0.6 390 0.7 

- iнвестицiйна нерухомiсть  - - - - 

-  довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - - - - 

-  нематерiальнi активи  28716 51.7 28321 49.8 

-  незавершене будiвництво - - 1730 3.1 

-  iншi фiнансовi iнвестицiї 1 0 1 0 

- довгострокова дебiторська заборгованiсть - - - - 

- вiдстроченi податковi активи - - - - 

 2.Оборотнi кошти, 26429 47.7 26401 46.4 

                в тому числi:     



-     запаси i витрати - - - - 

-     дебiтори 241 0.4 497 0.9 

-     грошовi кошти 26181 47.3 25902 45.5 

 -     iншi оборотнi активи 

7 0 2 0 

-     поточнi фiнансовi iнвестицiї - - - - 

- витрати майбутнiх перiодiв - - - - 

          РАЗОМ 55454 100 56843 100 

Таблиця 5 

Аналiз загальної оцiнки стану зобов'язань Товариства 

Показники Станом на 01.01.2018р. Станом на 31.12.2018р. 

 тис. грн. % до валюти балансу тис. грн. % до валюти балансу 

1.Власний капiтал, 53561 96.6 55294 97.3 

              в тому числi:     

- зареєстрований (пайовий) капiтал 32010 57.7 32010 56.3 

- капiтал у дооцiнках  11829 21.3 11829 20.8 

- додатковий капiтал 64566 116.4 64566 113.6 

- резервний капiтал 260 0.6 260 0.5 

-    нерозподiлений прибуток  (непокритий збиток) (55104) (99.4) (53371)

 (93.9) 

-     неоплачений капiтал - - - - 

-     вилучений капiтал - - - - 

2.Позиковi кошти, 1893 3.4 1549 2.7 

              в тому числi:     

- iншi довгостроковi зобов'язання  - - - - 

-  вiдстроченi податковi зобов'язання  - - - - 

- поточнi зобов'язання 1893 3.4 1549 2.7 

- доходи майбутнiх перiодiв - - - - 

                        РАЗОМ 55454 100 56843 100 

 

Оцiнка справедливої вартостi активiв та зобов'язання Товариства 

Оцiнка вартостi активiв та зобов'язання  Товариства здiйснена у вiдповiдностi з вимогами 

МСФЗ за справедливою вартiстю.  

Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та 

зобов'язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий 

стан на кiнець кожного звiтного перiоду. 

Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування суджень, 

оцiнок та припущень, якi впливають на застосування облiкових полiтик, а також на суми 

активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, вiдображених у фiнансовiй звiтностi. Оцiнки та 

пов'язанi з ними припущення грунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi 

вважаються обгрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу суджень 

стосовно балансової вартостi активiв та зобов'язань, яка не є очевидною з iнших джерел. Хоча 

цi оцiнки грунтуються на найкращому розумiннi керiвництвом поточних подiй та операцiй, 

фактичнi результати можуть суттєво вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. 

Товариство застосовує методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають обставинам та для яких є 

достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних 

вiдкритих вхiдних даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних. 

Таблиця 6 

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю  

Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)  

Вихiднi данi 



1 2 3 4 

Грошовi кошти  Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв  здiйснюється за 

справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси 

НБУ 

Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за 

справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. 

Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю. Ринковий, 

дохiдний  Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, котирування 

аналогiчних iнструментiв капiталу, дисконтованi потоки грошових коштiв 

Дебiторська заборгованiсть Первiсна  оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за 

справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних 

грошових потокiв на дату оцiнки. Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється 

за амортизованою вартiстю. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi 

вхiднi грошовi потоки 

  

Поточнi зобов'язання Первiсна  оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за вартiстю 

погашення. Подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за амортизованою вартiстю.

 Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi 

потоки 

Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої 

вартостi  є достатнiми, i  не вважає, що за  межами фiнансової звiтностi залишилась будь - 

яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для  

користувачiв фiнансової звiтностi.  

 Аудитор вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки 

фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом 

невизначеностi оцiнок, тому що: (а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з 

плином часу, оскiльки оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових 

ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, 

коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; та (б) 

вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи 

(витрати) може бути значним. 

Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати 

значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть. 

Аудитор вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є 

достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва 

iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для 

користувачiв фiнансової звiтностi. 

Вартiсть чистих активiв 

На пiдставi даних балансу АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" станом на 31.12.2018р. вiдповiдно 

до вимог провадження господарської дiяльностi, аудитором розраховано вартiсть чистих 

активiв на предмет порiвняння їх суми iз заявленим статутними документами розмiром 

статутного капiталу. 

Таблиця 7 

Розрахунок вартостi чистих активiв АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" станом на 31.12.2018р. 

№п/п Змiст Рядок балансу Сума (тис.грн.) 

1 2 3 4 

1 Склад активiв, якi приймаються до розрахунку 

1.1 Необоротнi активи 

 Нематерiальнi  активи  1000 28321 

 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 1730 

 Основнi засоби (залишкова вартiсть) 1010 390 



 Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 - 

 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 1 

 Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 - 

 Вiдстроченi податковi витрати 1045 - 

 Iншi необоротнi активи 1090 - 

Всього 30442 

  

1.2 Оборотнi активи 

 Запаси 1100 - 

 Дебiторська заборгованiсть 1125,1130,1135, 1140,1145, 1155 497 

 Iншi фiнансовi iнвестицiї 1160 - 

 Грошовi кошти 1165;1166,1167 25902 

 Витрати майбутнiх перiодiв 1170 - 

 Резервах збиткiв або резервах належних виплат 1182 - 

 Резервах незароблених премiй 1183 - 

 Iншi оборотнi активи 1190 2 

  

Всього 26401 

Разом активи 56843 

2 Зобов'язання, що приймаються до розрахунку 

2.1 Довгостроковi зобов'язання i забезпечення 

 Вiдстроченi податковi зобов'язання  1500 - 

 Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 1520 - 

  

Iншi довгостроковi зобов'язання  1515 - 

 Цiльове фiнансування 1525 - 

 Iнвестицiйнi контракти 1535 - 

  

Призовий фонд 1540 - 

 Всього 

- 

3 Поточнi зобов'язання i забезпечення  

  

3.1 Короткостроковi кредити банкiв 1600 - 

 Поточнi кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями  1610 - 

 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1615 1062 

 Поточнi зобов'язання за розрахунками:   

 - з бюджетом 1620 21 

 - зi страхування 1625 - 

 - з оплати працi 1630 - 

  -за одержаними авансами 1635 - 

 - iз внутрiшнiх розрахункiв 1645 - 

  

 Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 1650 - 

 Поточнi забезпечення 1660 356 

 Iншi поточнi зобов'язання  1690 110 

Всього 1549 

Разом зобов'язання  1549 

Визначаємо вартiсть чистих активiв за формулою:  

(1.1+1.2)- (2.1+3.1) = (56843)-(1549) =55294тис. грн. 

Станом на 31.12.2018р. вартiсть чистих активiв складає 55294 тис.грн. i визначена згiдно 



Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв схвалених рiшенням 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу встановлено, що 

вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу АТ "ФОНДОВА БIРЖА 

ПФТС"  на 23284тис. грн. (55294-32010).  

 

Критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi 

Товариства 

Для проведення аналiзу фiнансових показникiв Товариства використано фiнансову звiтнiсть у 

складi: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року та Звiт про фiнансовi 

результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2018 рiк. 

Економiчна оцiнка фiнансового стану Товариства на 01.01.2018р. та 31.12.2018р. проводилася 

на пiдставi розрахункiв наступних показникiв достатностi, платоспроможностi, лiквiдностi, 

прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй: 

Таблиця 8 

Показники фiнансового стану Товариства 

Показники  Норма Станом на 01.01.2018р. Станом на 31.12.2018р. 

1 2 3 4 5 

1. Показники платоспроможностi 

1.Коефiцiєнт платоспроможностi Кп >1 0.97 0.97 

2.Коефiцiєнт поточної лiквiдностi КЛ-1 1,5-2,5 13.96 17.04 

3.Коефiцiєнт загальної лiквiдностi КЛ-2 0,7-0,8 13.96 17.04 

4.Коефiцiєнт абсолютної (термiнової) лiквiдностi КЛ-3 0,2-0,3 13.83 16.72 

5.Коефiцiєнт миттєвої лiквiдностi  КЛ-4 >0,2 13.83 16.72 

2. Показники фiнансової незалежностi 

1.Коефiцiєнт маневреностi власних коштiв КМ >0,1 0 0 

2.Забезпеченiсть власним капiталом - >0 24536 24852 

3.Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом  ПП не>1 0.97 0.97 

4.Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi ПФ >1 12.96 16.04 

5.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi КН >0,5 0.97 0.97 

3. Iншi показники фiнансового стану 

1.Коефiцiєнт реальної вартостi основних i обiгових засобiв КIР  0.48 0.47 

2.Коефiцiєнт покриття iнвестицiй КАПI 0,85-0,9 0 0 

3.Коефiцiєнт iнвестування Кiн  0 0 

4.Коефiцiєнт реальної вартостi основних засобiв у майнi К.рос  0 0 

 5.Коефiцiєнт покриття балансу 

К п.б. Не<1 0.48 0.46 

  6.Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв 

К.е.вк. Не<0,5 0.02 0.03 

 7.Конфiцiєнт використання фiнансових ресурсiв усього майна К.в.ф.  1.96 1.96 

8.Чистий оборотний капiтал  >0 24536 24852 

9.Коефiцiєнт фiнансового левериджу К.ф.л. Не<1 0.04 0.03 

  

10.Показник заборгованостi кредиторам   3.4% 2.7% 

11.Обiговiсть дебiторської заборгованостi   0.4% 0.9% 

12.Рентабельнiсть власного капiталу  >0 44.2% 43.7% 

 

АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" за 2018 рiк отримало прибуток у сумi  1733 тис.грн. 

     Товариство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання 

рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного 

капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво 



Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво 

аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики.  

     

Iншi показники фiнансового стану характеризують дiяльнiсть Товариства як достатньо 

ефективну в частинi покриття iнвестицiй, використання власних коштiв (прибутковiсть кожної 

гривнi власних коштiв), а також з точки зору окупностi прибутком вкладених коштiв у майно. 

 

 

Iнформацiя щодо сформованих резервiв 

Формування, ведення облiку, достатностi та адекватностi сформованих резервiв визначенi 

облiковою полiтикою Товариства та дотриманням законодавства (П(С)БО 10 "Дебiторська 

заборгованiсть", П(С)БО 11 "Зобов'язання", МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", МСФЗ 7 

"Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї"). Товариство створює забезпечення на оплату 

вiдпусток, резерв сумнiвних боргiв виходячи з платоспроможностi конкретних кредиторiв. 

Забезпечення вiдображається у звiтi про фiнансовий стан (балансi) у тому випадку, коли у 

Товариства виникає юридичне або обгрунтоване зобов'язання в результатi зобов'язуючої подiї 

та iснує ймовiрнiсть того, що буде вiдтiк ресурсiв для виконання цього зобов'язання. 

Резерв сумнiвних боргiв для дебiторської заборгованостi визначається Товариством на дату 

складання фiнансової звiтностi виходячи з платоспроможностi дебiторiв та враховуючи строки 

давностi їх виникнення, а саме: для дебiторської заборгованостi зi строком прострочення до 1 

року розмiр резерву сумнiвних боргiв складає 50 %; для дебiторської заборгованостi зi 

строком прострочення бiльше 1 року розмiр резерву сумнiвних боргiв складає 100 %. 

Станом на 31.12.2018 р. сума сформованих резервiв становила: резерв сумнiвних боргiв для 

дебiторської заборгованостi - 61 тис. грн.; резерв на оплату вiдпусток - 356 тис. грн. 

 

Фiнансовi iнвестицiї 

 Товариство не провадило довгострокових та поточних фiнансових iнвестицiй станом на 

31.12.2018р. За статтею "Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї" вiдображається одна акцiя ПАТ 

"РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" на суму 1 тис.грн., що становить частку в розмiрi 0,0005% вiд 

його статутного капiталу. 

Ризики суттєвого викривлення 

Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується 

шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Пiд час огляду ми не знайшли фактiв та 

тверджень про шахрайство, якi б могли привернути увагу аудиторiв. На нашу думку, заходи 

контролю, якi застосував та яких дотримувався управлiнський персонал Товариства для 

запобiгання й виявлення, є вiдповiдними та ефективними. 

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання 

розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй 

контроль, як цього вимагає МСА 315 (переглянутий) "Iдентифiкацiя та оцiнювання ризикiв 

суттєвого викривлення через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор 

виконав процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час 

iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi 

запити до управлiнського персоналу суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть 

мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi 

процедури, спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв 

дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, 

структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними 

бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. 

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть 



чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок 

впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких 

заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, 

ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий 

ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється 

на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на 

вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. 

 Станом на 31.12.2018 року, враховуючи склад активiв, для Товариства кредитний ризик 

є найбiльш суттєвим. 

 Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент 

не зможе виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої 

сторони. Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментом, як поточнi та 

депозитнi рахунки у банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть. 

 Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництва Товариства є оцiнка 

кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка 

iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. 

Основними методами управлiння кредитними ризиками Товариства є: 

- попередня оцiнка фiнансового стану сторони майбутнього контракту; 

- експертна оцiнка фiнансових iнструментiв. 

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi в ходi виконання зобов'язань, 

пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових 

коштiв або iншого фiнансового активу. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом 

планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з 

дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки 

грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

 

Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту  

Стан корпоративного управлiння Товариства вiдповiдає законодавству України. 

Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи 

корпоративного  управлiння:  

- Загальнi збори акцiонерiв;  

- Наглядова рада; 

- Виконавчий орган (Правлiння); 

- Ревiзiйна комiсiя. 

Протоколом № 15 вiд 06 вересня 2018р. Рiшенням загальних зборiв Товариства затверджено 

Принципи (кодекс) корпоративного управлiння, якi спрямованi на формування прозорої та 

ефективної моделi корпоративного управлiння, яка забезпечила б збалансування iнтересiв 

великих та дрiбних акцiонерiв, менеджерiв та дiлових партнерiв Товариства. 

Служба внутрiшнього аудиту (контролю) АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" створена пiдставi 

Положення про службу внутрiшнього аудиту (контролю) (Протоколу №34 вiд 09.06.2015р. 

Рiшенням Наглядової ради) Товариства. Аудитор пiдпорядковується Наглядовiй 

радiТовариства та звiтує перед ними. Конфлiкт iнтересiв при виконаннi обов'язкiв 

внутрiшнього аудитора вiдсутнiй.  

 

Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi 

Нами було також розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний 

сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi 

оцiнки управлiнського персоналу щодо здатностi суб'єкта господарювання безперервно 

продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 (переглянутий) "Безперервнiсть 

дiяльностi" та визначено, що iснує суттєва невизначенiсть, що стосується подiй або умов, якi 

окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб'єкта 



господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть. 

Фiнансова ситуацiя Товариства станом на 31 грудня 2018 року свiдчить про стабiльнiсть i 

платоспроможнiсть Товариства.  

Аналiзуючи показники фiнансової звiтностi, можна зробити висновок, що Товариство 

фiнансово-стiйке, має лiквiдний баланс, вiрогiднiсть банкрутства немає.  

За результатами оцiнки зiбраних аудиторських доказiв, не виявлено подiї або умови, якi 

можуть поставити пiд сумнiв припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства протягом 

12 мiсяцiв. 

 

Станом на 31.12.2018р. у Товариства немає фiнансових активiв, якi або були простроченi, або 

знецiнилися, кредитiв, як одержаних так i наданих, i, вiдповiдно, будь-яких застав та iнших 

форм забезпечення. 

 

Висновок. Фiнансовий стан Товариства можна характеризувати загалом як задовiльний. 

Аналiзуючи показники фiнансової звiтностi, можна зробити висновок, що Товариство має 

лiквiдний баланс, ступiнь ризику - низький, вiрогiдностi банкрутства немає. За результатами 

оцiнки зiбраних аудиторських доказiв, не виявлено подiї та умови, якi можуть поставити пiд 

сумнiв припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства, окрiм погiршення 

економiчного стану в країнi.  

За результатами проведення вiдповiдних процедур аудитором не iдентифiковано ризикiв 

суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. 

Не отримано аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена, у 

зв'язку з iнформацiєю, що розкривається Товариством.  

Подiї пiсля дати балансу, якi потребують коригування у фiнансовiй звiтностi на дату 

проведення аудиту вiдсутнi. 

Судовi справи, учасником яких було АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" в 2018р. були: 

- справа № 826/16841/16 за позовом Товариства до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку про визнання протиправними та скасування рiшень Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку. 

За 2018 р. та на момент затвердження звiтностi судовi позиви до Товариства не подавалися. 

 

На думку аудитора, АТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" дотримується вимог 

нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

 

IНШI ЕЛЕМЕНТИ 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму та умови договору на проведення аудиту 

Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв "Аудиторська 

фiрма "Мiла-аудит" у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Код ЄДРПОУ 23504528 

Реєстрацiйнi данi Оболонська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя вiд 

20.09.1995р. 

Мiсцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, буд.26, кв.310. 

Фактичне мiсце розташування 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталiнграда, буд.10А, корп.2, кв.43. 

Юридична особа дiє на пiдставi: 

 o Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi 

одноособово надають аудиторськi послуги №1037 вiд 26 сiчня 2006 року, згiдно з рiшенням 

Аудиторської Палати України № №321/3 вiд 28.01.2016р.; 

o Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiл суб'єкти аудиторської 

дiяльностi), згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України; 

o Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiл суб'єкти аудиторської 

дiяльностi, якi мають право проводити обов'язкiв аудит фiнансової звiтностi), згiдно з 



рiшенням Аудиторської Палати України; 

o Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiл суб'єкти аудиторської 

дiяльностi, якi мають право проводити аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять 

суспiльний iнтерес), згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України; 

o Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, № 0714, видане рiшенням 

Аудиторської палати України №349/4 вiд 28.09.2017р.;  

o Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити 

аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Нацiональною 

комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 370, серiя та 

номер Свiдоцтва: П 000370 вiд 18.03.2016р., термiн дiї свiдоцтва продовжено до 28.01.2021р. 

Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com 

Дата початку проведення аудиту 18 березня 2019 року 

Дата закiнчення проведення аудиту 10 квiтня 2019 року 

Дата i номер Договору про надання послуг з аудиту фiнансової звiтностi Договору 

№22/03/19 вiд  18 березня 2019 року. 

Повне iм'я ключового партнеру iз завдання з аудиту фiнансової звiтностi - Яковенко 

Снєжанна Олегiвна сертифiкат №005843, серiя "А", виданий рiшенням Аудиторської палати 

України №140 вiд 29 жовтня 2004 року  

Повне iм'я аудиторiв iз завдання з аудиту фiнансової звiтностi:  -  Сейко Свiтлана 

Iгорiвна, сертифiкат №006770, виданий рiшенням Аудиторської палати України №224/2 вiд 23 

грудня 2010 року-  Сташенко Юлiя Вiкторiвна 

 

 

Додатки 

 

o пiдтверджений Аудитором Баланс (Звiт про фiнансовий стан) Товариства  станом на 31 

грудня 2018 року; 

o пiдтверджений Аудитором Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) 

Товариства за 2018 рiк; 

o пiдтверджений Аудитором Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) 

Товариства  за 2018 рiк; 

o пiдтверджений Аудитором Звiт про власний капiтал Товариства   за 2018 рiк; 

o пiдтвердженi Аудитором Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 

2018рiк; 

o пiдтверджений Аудитором Звiт керiвництва за 2018 рiк; 

o пiдтвердженi Аудитором Чистi активи за 2018 рiк. 

 

Ключовий партнер                       ____________________С.О.Яковенко 

          (Сертифiкат аудитора серiя А №005843 вiд 29.10.2004р. 

           Рiшенням АПУ №140 вiд 29 жовтня 2004 р.) 

 

Директор аудиторської фiрми 

ТОВ "Аудиторська фiрма  

"Мiла -аудит"                            __________________Л.М. Гавриловська  

         (Сертифiкат аудитора серiя А №003633 вiд 14.02.1995р.,  

            Рiшенням АПУ №25 вiд 14 лютого 1995 року.) 

 

           Дата видачi аудиторського висновку: 10 квiтня  2019р. 

 

 

 



XVI. Твердження щодо річної інформації 
Голова Правлiння АТ "Фондова бiржа ПФТС" пiдтверджує, що наскiльки це йому вiдомо, рiчна 

фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що 

вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, 

фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його 

контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також, що звiт керiвництва включає 

достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi 

та стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої 

звiтностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй 

господарськiй дiяльностi. 

 



XVII. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого 

емітента, яка наявна в емітента 

 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичних осіб або найменування 

юридичних осіб, що є сторонами 

договору 

Дата 

укладення 

договору та 

дата 

набрання 

чинності ним 

Предмет договору Строк дії договору 

Кількість 

акцій 

(часток), що 

належать 

особам, які 

уклали 

договір, на 

дату його 

укладення 

Кількість простих акцій 

(часток) товариства, що 

надає особі можливість 

розпоряджатися 

голосами на загальних 

зборах товариства, на 

дату виникнення 

обов'язку надіслати таке 

повідомлення 

 Дата 

укладення 

договору:Дата 

набрання 

чинності 

договором: 

  0 0 

Опис: 

В емiтента вiдсутня iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента 

 

XVIII. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які 

здійснюють контроль над емітентом 

 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичних осіб або найменування 

юридичних осіб, що є сторонами 

договору та/або правочину 

Дата 

укладення 

договору та 

дата 

набрання 

чинності ним 

та/або дата 

вчинення 

правочину 

Предмет договору та/або правочину 
Ціна договору та/або 

правочину 

Строк дії договору та/або 

правочину 

 Дата 

укладення 

договору:Дата 

набрання 

чинності 

договором:Дат

а вчинення 

   



правочину: 

Опис: 

В емiтента вiдсутня iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом 

 



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

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

22.01.2018 22.01.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

21.03.2018 22.03.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

04.04.2018 05.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

26.04.2018 27.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

15.05.2018 16.05.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

04.09.2018 05.09.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

06.09.2018 07.09.2018 Відомості про зміни до статуту, пов’язані із зміною прав 

акціонерів 

22.10.2018 22.10.2018 Відомості про зміну типу акціонерного товариства 

 


