
Титульний аркуш

Приватне акціонерне товариство "Українська міжбанківська 
валютна біржа" 

Річна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Голова Правління Гулей А.І.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 
особи емітента)

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)

за              рік2020
I. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Місцезнаходження
5. Міжміський код, телефон та факс
6. Адреса електронної пошти

22877057
вул. Межигірська, буд. 1, м. Київ, 04070
(044) 461-54-30, (044) 461-54-28
uice@uice.com.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Приватне акціонерне товариство

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

06.04.2021

№ 111
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до 
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення 
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі 
здійснення оприлюднення)

Річну інформацію розміщено 
на  власному веб-сайті 
учасника фондового ринку

https://www.uicegroup.com/rozkrittya-informatsiyi-prat-umvb/

(URL-адреса сторінки)
19.04.2021

(дата)

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, 23.04.2019, 4

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до 
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або 
адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
безпосередньо)
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Зміст
1. Основні відомості про емітента. X

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. X

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.

5. Інформація про рейтингове агентство.

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

7. Судові справи емітента. X

8. Штрафні санкції щодо емітента.

9. Опис бізнесу. X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента 
та відсоток їх акцій (часток, паїв):
1) інформація про органи управління; 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 мають бути 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:

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 емітента; 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;
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X

повноваження посадових осіб емітента. X
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або
 класу належних їм акцій.

X

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:
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.

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за 
якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру 
статутного капіталу такого емітента.

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.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за 
якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 
таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); 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 про вчинення значних правочинів.

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 
обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність. X

30. Відомості про 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
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33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого 
емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які 
здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом 
звітного періоду.
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.(до звіту) X

впр овн оле внепло впно
Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності не розкривається вiдповiдно до абзацу 4 пункту 5 глави 4 
роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не розкривається вiдповiдно до абзацу 4 пункту 5 глави 4 роздiлу 
II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 
Iнформацiя про рейтингове агенство не розкривається,  оскiльки емiтент не здiйснював випуск облiгацiй, послугами 
рейтингового агентства не користувався. 
Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв  - вiдсутнi фiлiали та iншi 
вiдокремленi структурнi пiдроздiли. 
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх 
звiльнення не розкривається вiдповiдно до абзацу 4 пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв.   
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, 
меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не розкривається вiдповiдно до абзацу 4 пункту 5 глави 4 
роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями 
акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню 
пакета акцiй не розкривається вiдповiдно до абзацу 4 пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 
Iнформацiя про облiгацiї не надається, оскiльки емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював емiсiй облiгацiй. 
Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, оскiльки емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював емiсiй 
iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається, оскiльки емiтент протягом звiтного перiоду 
не здiйснюва емiсiй похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперів не 
надається, оскiльки емiтент протягом звтiного перiоду не випускав борговi цiннi папери. Iнформацiя про придбання 
власних акцiй емiтентом не надається, оскiльки емiтент протягом звiтного перiоду власнi акцiї не придбавав. 
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими 
здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не розкривається вiдповiдно до 
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абзацу 4 пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не надається за
 вiдсутностi емiсiї (випуску) емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.  
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд 
емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв, не надається за вiдсутностi 
таких обмежень. 
Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, 
а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй 
особi, не надається за вiдсутностi таких обмежень.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами - згiдно зi ст.21 Закону України "Про цiннi 
папери та фондовий ринок" прибуток фондової бiржi спрямовується на її розвиток та не пiдлягає розподiлу мiж її 
засновниками (учасниками). 
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, або про собiвартiсть реалiзованої 
продукцiї емiтентом не надається, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як 
переробна, добувна промисловiсть або виробництво i розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором 
видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не розкривається вiдповiдно до абзацу 4 пункту 5 глави 4 
роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 
Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 
iснування яких створює заiнтересованiсть не розкриваються вiдповiдно до абзацу 4 пункту 5 глави 4 роздiлу II 
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних 
паперiв, не надається у зв'язку з вiдсутнiстю в емiтента випуску боргових цiнних паперiв. 
Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами емiтента, яка наявна в емiтента не 
розкривається у зв'язку з вiдсутнiстю у емiтента зазначених вiдомостей.  Iнформацiя про будь-якi договори та/або 
правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, не розкривається у 
зв'язку з вiдсутнiстю фактiв вчинення таких договорiв та/або правочинiв.  
Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не надається за вiдсутнiстю випускiв iпотечних облiгацiй.
Інформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не надається за вiдсутнiстю випускiв iпотечних 
облiгацiй.  
Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами 
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, не 
надається за вiдсутнiстю випускiв iпотечних облiгацiй.  
Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не надається у зв'язку з вiдсутнiстю випускiв iпотечних сертифiкатiв.  
Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не надається у зв'язку з його вiдсутнiстю. Основнi вiдомостi про ФОН,  
iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, розрахунок 
вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН - професiйна дiяльнiсть емiтента не передбачає випуски сертифiкатiв 
ФОН.
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Приватне акціонерне товариство "Українська міжбанківська валютна 
біржа"

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті
2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку

Національний банк України

300001

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"

300346

3) IBAN

6) IBAN

UA853000010000032304100301026

UA163003460000026503011846501

66.11
Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Управління фінансовими ринками

4. Територія (область) Київська
27.02.1997

36000000,00

2. Скорочене 
найменування (за 
наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

06. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

07. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії

   188. Середня кількість працівників (осіб)
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12.  Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:
УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ УМВБ"1) найменування

2) організаційно-правова форма

318136113) ідентифікаційний код юридичної особи
04070, м. Київ, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок 14) місцезнаходження

5) опис: Емітент є засновником УНІВЕРСАЛЬНОЇ ТОВАРНОЇ БІРЖІ "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ 
УМВБ".
Частка емітента у статутному капіталі юридичної особи - 7 449 000 грн., що складає 99,7 %. 
Активи, надані емітентом в якості внеску - грошові кошти. Права, що належать емітенту щодо 
управління юридичною особою, визначені Статутом юридичної особи.

Товарна біржа

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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16. Судові справи емітента
№
з/п

Позовні вимогиНомер 
справи

Найменування
 суду

Позивач Відповідач Третя особа Стан розгляду
 справи

1 72 3 4 5 6 8
1 про визнання кредитного 

договору недійсним.

11 вересня 2015 року ухвалою 
судді Подільського районного 
суду м. Києва Супрун Г.Б. було 
відкрите провадження у даній  
справі.

758/9647/
15-ц

Подільський 
районний суд 
міста Києва

Скрипська 
Наталія 
Олександрів
на

ПрАТ 
«Українська
 
міжбанківсь
ка валютна 

ВАТ 
«Європейсь
кий банк 
розвитку та 
заощаджень
»

23 листопада 
2018 року 
відбулась 
заміна судді ( 
п.2.3.50 
Положення 
про 
автом.систему
 
документообі
гу суду) на 
Войтенко Т.В.
 Наступне 
засідання 
судового 
розгляду 
призначено на
 17.05.2021 р.

Опис: 
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18. Опис бізнесу

Організаційна структура ПрАТ «УМВБ» складається із: Загальних зборів акціонерів, Біржової 
(наглядової) ради, Ревізійної комісії, Правління, Котирувальної комісії, Арбітражного та Дисциплінарного
 комітетів, Департаменту організації торгівлі, Департаменту клірингу та розрахунків за договорами щодо 
похідних (деривативів), Департаменту електронного забезпечення торгів, Фінансово-економічного 
департаменту, Адміністративно-господарського департаменту. Також наявні Служба внутрішнього аудиту
 (контролю) у складі окремої посадової особи, яка підпорядковується Біржовій (наглядовій) раді та Член 
Правління (відповідальний за ведення фінансового моніторингу). У звітному періоді змін в організаційній 
структурі ПрАТ «УМВБ» не було.

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї емiтента впродовж звітного періоду не надходили.

    Облікова політика побудована відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» в частині застосування в бухгалтерському обліку Міжнародних стандартів 
фінансової звітності, а також з метою забезпечення на підприємстві єдиної методики відображення 
господарських операцій та складання достовірної фінансової звітності.
   Облікова політика встановлює принципи визнання та оцінки об’єктів обліку, визначення та деталізації 
окремих статей фінансової звітності. Основними якісними характеристиками фінансової звітності є 
зрозумілість, доречність, істотність, надійність, правдиве відображення, переважання суті над формою, 
нейтральність, обачність, повнота, порівнянність, автономність підприємства. Використання основних 
якісних характеристик дозволяє забезпечити достовірне та об'єктивне складання фінансової звітності 
щодо фінансового стану, результатів діяльності та змін у фінансовому стані Товариства.
   Облікова політика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського обліку та 
дотримується таких основних критеріїв як:
 - наступність, тобто залишки на балансових та позабалансових рахунках на початок поточного звітного 
періоду повинні відповідати залишкам на кінець попереднього періоду;
 - повнота відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської діяльності. Усі господарські 
операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова 
звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій Товариства, яка може
 впливати на рішення, що приймаються згідно з нею; 
 - обачність, тобто застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до яких активи 
та/або дохід не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати - не занижуватимуться; 
 - пріоритет змісту над формою, тобто відображення в бухгалтерському обліку та розкриття у звітності 
фактів господарської діяльності виходячи не тільки з правової норми, але і з економічного змісту фактів та
 умов господарювання; 
 - несуперечність, тобто тотожність даних аналітичного обліку оборотам та залишкам за рахунками 
синтетичного обліку на перше число кожного місяця, а також показників бухгалтерської звітності даним 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Опис обраної облікової політики

   Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу у 2020 році склала 10 осіб, з них 
жінок – 04 особи. Середня чисельність осiб, якi працюють за сумiсництвом – 01 особа. Чисельність 
працівників, якi працюють на умовах неповного робочого часу – 0 осіб. Фонд оплати працi у 2020 роцi – 
876,15 тис. грн.
   Фонд оплати змiнився у порiвняннi з минулим перiодом у зв'язку зi зміною умов оплати, та зменшенням 
кількості працівників. Працiвники ПрАТ «УМВБ» проходять навчання та сертифiкацiю вiдповiдно до 
чинного законодавста, що надає ім право здiйснювати дiї, пов'язанi із безпосереднiм провадженням 
професiйної дiяльностi на фондовому ринку -  органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку, а також проходять
 навчання з питань фiнансового монiторингу.

Інформація про чисельність працівників

ПрАТ «УМВБ» до будь-яких об'єднань підприємств не належить.
Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств

ПрАТ «УМВБ» не проводить спiльну дiльнiсть з будь-якими органiзацiями, пiдприємствами та 
установами.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 
підприємствами, установами
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синтетичного та аналітичного обліку;
 - раціональність, тобто раціональне та економічне ведення бухгалтерського обліку, виходячи з умов 
господарської діяльності Товариства; 
 - відкритість, тобто фінансові звіти побудовані детально і чітко, максимально зрозумілі для користувачів, 
достовірно відображають господарські операції, уникають двозначності в відображенні позиції 
Товариства. Необхідні пояснення дано в додатках та пояснювальних записках до звітів;
 - суттєвість - у фінансових звітах знаходить відображення вся істотна інформація, корисна для прийняття 
рішень керівництвом, інвесторами, та іншими користувачами звітності; 
 - своєчасність відображення фактів господарської діяльності в бухгалтерському обліку; 
 - автономність, тобто активи та зобов'язання Товариства повинні бути відокремлені від активів та 
зобов'язань власників цього Товариства або інших підприємств; 
 - безперервність, тобто оцінка активів здійснюється, виходячи з припущення, що діяльність Товариства 
продовжуватиметься в неосяжному майбутньому; 
 - послідовність - постійне (із року в рік) застосування обраної облікової політики.
   Облікова політика щодо оренди.
   Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з 
правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як
 активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок 
оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних 
платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням 
непогашених зобов'язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб 
забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні платежі 
відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації 
на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою Товариства щодо подібних
 активів. Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично 
залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про 
операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від 
оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку 
оренди. 
   Визнання та оцінка фінансових інструментів.
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає 
стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу 
фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
   Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
 - фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у 
прибутку або збитку;
 - фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
   Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань:
 - фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
 - фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у 
прибутку або збитку.
   Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за 
їхньою справедливою вартістю з урахуванням операційних витрат, які безпосередньо належить до 
придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання. Товариство в своїй діяльності 
визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання, коли воно стає стороною контрактних положень 
щодо фінансового інструмента.
У своїй діяльності Товариство класифікує фінансові активи наступним чином:
 - Фінансовий актив, доступний для продажу;
 - Дебіторська заборгованість;
 - Торговельна та інша кредиторська заборгованість.
   Фінансові активи доступні для продажу - після первісного визнання Товариство оцінює їх за 
справедливою вартістю.
Результати від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнаються 
прямо у власному капіталі з відображенням у звіті про зміни у власному капіталі, за винятком збитків від 
зменшення корисності та збитків від іноземної валюти, доки визнання фінансового активу не буде 
припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний раніше у власному капіталі, слід визнавати
 у прибутку чи збитку. Якщо, існує об’єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, 
доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капіталу й визнається у 
прибутку чи збитку.
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Дебіторська заборгованість первісно оцінюється за справедливою вартістю, в подальшому якщо є 
об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу 
зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. Після первісного визнання 
довгострокова дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю. Для нарахування 
амортизації основних засобів, застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Амортизація 
нараховується щомісяця. Коли активи продають або ліквідують, різницю між чистими надходженнями та 
чистою балансовою сумою активів визнають у складі операційного доходу або витрат  відповідно.
   Відповідно до МСФЗ (IAS) 38, амортизації підлягає тільки нематеріальний актив, що має кінцевий 
період корисного використання. 
   Для нарахування амортизації застосовується прямолінійний метод. Нарахування амортизації 
проводиться щомісяця. Розрахунковий строк служби для програмного забезпечення встановлено 2 роки. 
Амортизація нематеріальних активів включена до статті «Адміністративні витрати» звіту про сукупні 
доходи.
Після списання нематеріальних активів їхня первісна вартість, разом з відповідними сумами накопиченої 
амортизації, вилучається з облікових записів. Нарахування амортизації починається, з місяця, наступного 
за місяцем, коли актив фактично готовий до використання, припиняється з наступного місяця, коли актив 
класифікований як призначений для продажу або, коли припиняється визнання активів. Одиницею запасів 
вважається кожне найменування цінностей.
Собівартість цих запасів включає витрати на їх придбання. Оцінка вибуття запасів здійснюється за 
методом ФІФО.

   Основний вид дiяльностi: 66.11 - управлiння фiнансовими ринками. Зазначений вид дiяльностi дозволяє 
емiтенту здiйснювати дiяльнiсть з органiзацiї бiржових торгiв цiнними паперами та iншими фiнансовими 
iнструментами з використанням електронної торговельної системи (ЕТС), створення органiзацiйних, 
технологiчних, iнформацiйних, правових та iнших умов для збирання та поширення iнформацiї стосовно 
пропозицiї цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв i попиту на них, проведення регулярних 
бiржових торгiв цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами, здiйснення клiрингу та 
розрахункiв за ф'ючерсними та опцiонними контрактами. Основними клiєнтами є члени Бiржi - юридичнi 
особи, якi мають лiцензiю на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з 
торгiвлi цiнними паперами, i отримали цей статус в порядку, встановленому Правилами ПрАТ «УМВБ», 
та емiтенти цiнних паперiв.

На протязі 2016-2020 років не було значного придбання активів. А із значного відчуження активів 
відбулась продаж автотранспортного засобу у 2019 році.

     Здiйснюється оренда примiщення вiдповiдно до вимог Лiцензiйних умов, затверджених рiшенням 
НКЦПФР вiд 14.05.2013, № 818 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, буд. 1. Основнi засоби знаходяться
 за мiсцезнаходженням ПрАТ «УМВБ», обмежень використання немає. Будь-яких значних правочинiв 
щодо основних засобiв не було.
Емiтент не здiйснює дiяльностi промислового характеру, яка б впливала на екологiчну ситуацiю.Плани 
щодо капiтального будiвництва станом на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi, а розширення або 
удосконалення основних засобiв буде здiйснюватись за господарською потребою.

   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, яке регламентує дiяльнiсть професiйних учасникiв 
фондового ринку, емiтентiв, iнвесторiв, а також полiтико-економiчної ситуацiї в Українi. Товариство 
функціонує в нестабільному середовищі, що пов’язано з глибокою економічною кризою, яка викликана 
карантинними заходами у зв’язку з поширенням COVID-19.

   Фiнансування здiйснюється за рахунок результатiв власної дiяльностi та пасивних доходiв вiд 
розмiщення вiльних коштiв на депозитних рахунках. Вiдповiдно до статтi 21 Закону України "Про цiннi 
папери та фондовий ринок" прибуток спрямовується на розвиток Товариства. Поточнi потреби Товариства
 повнiстю фiнансуються за рахунок власного капiталу товариства. За оцiнками фахiвцiв емiтента його 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Інформація про основні засоби емітента

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
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лiквiднiсть є достатньою для фiнансування власних потреб та не залежить вiд зовнiшнього фiнансування.

Всi договори на кiнець звiтного перiоду виконанi.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

   Витрати на дослiдження та розробки у звiтньому перiодi не здiйснювалися.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

   Вартiсть чистих активiв емiтента станом на 31.12.2020р. Бiльша за статутний капiтал, що вiдповiдає 
вимогам законодавства України.

Інша інформація

   Стратегiя подальшої дiяльностi ПрАТ «УМВБ» передбачає запровадження нових бiржових iнструментiв 
та сервiсiв, залучення нових клiєнтiв та пiдвищення рiвня якостi їх обслуговування. 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.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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IV. Інформація про органи управління
Орган управління Структура Персональний склад

Загальнi збори акціонерів
 Товариства

Акцiонери Товариства (їх представники) Акцiонери Товариства (їх представники)

Біржова (наглядова) рада 
Товариства

Голова Біржової (наглядової) ради
Члени Біржової (наглядової) ради

Гінзбург Олександр Леонідович – Голова 
Біржової (наглядової) ради;
Берадзе Георгій Риносійович – Член Біржової 
(наглядової) ради;
Кравець Віктор Михайлович – Член Біржової 
(наглядової) ради;
Лунькова Вікторія Ігорівна – Член Біржової 
(наглядової) ради.
Паращук Олександр Олександрович – Член 
Біржової (наглядової) ради.
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Правлiння Товариства Голова Правлiння
Члени Правлiння

Гулей Анатолій Іванович - Голова Правління;
Липинська Олена Олександрівна - Член 
Правління;
Шапка Олександр Іванович - Член Правління;
Шапка Анатолій Іванович - Член Правління.

Ревiзiйна комiсiя Голова Ревiзiйної комiсiї
Члени Ревiзiйної комiсiї

Книш Ігор Володимирович - Голова Ревізійної 
комісії;
Череватюк Василь Миколайович - Член 
Ревізійної комісії;
Сауляк Артем Олександрович - Член Ревізійної 
комісії.
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Посада Прізвище, ім’я, по 
батькові

Рік 
народ-
ження

Стаж 
роботи 
(років)

Найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної 

особи та посада, яку займав

Освіта
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

V. Інформація про посадових осіб емітента

№
з/п

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

2 3 4 6 751 8
1968 36 ПрАТ "УМВБ", 22877057, Займає посаду 

Голови Правління ПрАТ "УМВБ".

Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства (повноваження продовжуються до дати прийняття Біржовою (наглядовою) радою та/або 
Загальними Зборами акціонерів рішення про обрання та/або припинення повноважень).
Розмiр грошової винагороди за виконання посадових обов'язкiв визначається згiдно штатного розпису.
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) – 36.
Протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду Голови Правління ПрАТ "УМВБ".
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

ВищаГулей Анатолій ІвановичГолова Правління1 11.10.2019, по 
10.10.2022

1968 24 ПрАТ "УМВБ", 22877057, Займає посаду 
Заступника Голови Правління ПрАТ "УМВБ".

Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства (повноваження продовжуються до дати прийняття Біржовою (наглядовою) радою та/або 
Загальними Зборами акціонерів рішення про обрання та/або припинення повноважень).
Розмiр грошової винагороди за виконання посадових обов'язкiв визначається згiдно штатного розпису.
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) – 24.
Протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду Заступника Голови Правління ПрАТ "УМВБ".
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

ВищаШапка Олександр 
Іванович

Заступник Голови Правління, 
Член Правління

2 23.04.2019, 3 
роки
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2 3 4 6 751 8
1965 30 ПрАТ "УМВБ", 22877057, Займає посаду 

Головного бухгалтера ПрАТ "УМВБ".

Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства (повноваження продовжуються до дати прийняття Біржовою (наглядовою) радою та/або 
Загальними Зборами акціонерів рішення про обрання та/або припинення повноважень).
Розмiр грошової винагороди за виконання посадових обов'язкiв визначається згiдно штатного розпису.
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) – 30.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер ПрАТ "УМВБ"; УТБ "Контрактовий дім УМВБ", Головний бухгалтер.
Обіймає посаду на іншому підприємстві: УТБ "Контрактовий дім УМВБ", Головний бухгалтер, 31813611 (04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1).
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

ВищаЛипинська Олена 
Олександрівна

 Головний бухгалтер, Член 
Правління

3 23.05.2019, 3 
роки

1973 23 ПрАТ "УМВБ", 22877057, Займає посаду 
Члена Правління ПрАТ "УМВБ".

Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства (повноваження продовжуються до дати прийняття Біржовою (наглядовою) радою та/або 
Загальними Зборами акціонерів рішення про обрання та/або припинення повноважень).
Розмiр грошової винагороди за виконання посадових обов'язкiв визначається згiдно штатного розпису.
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) – 23.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Член Правління ПрАТ "УМВБ"; ПрАТ "УМВБ", юрист.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

ВищаШапка Анатолій ІвановичЧлен Правління4 23.05.2019, 3 
роки
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1964 33 ПрАТ "УМВБ", 22877057, Займає посаду 

Голови Ревізійної комісії ПрАТ "УМВБ".

Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про Ревізійну комісію ПрАТ "УМВБ" (повноваження продовжуються до дати 
прийняття Загальними Зборами акціонерів рішення про обрання та/або припинення повноважень).
Винагорода не сплачується.
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) – 33.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк», Начальник філії; Голова Ревізійної комісії ПрАТ 
"УМВБ".
Обіймає посаду на іншому підприємстві: ПП "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЄВРОКОНСАЛТІНГ", Аудитор, 30309542 (02140, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЛАРИСИ РУДЕНКО, будинок 6-А).
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

ВищаКниш Ігор 
Володимирович

Голова Ревізійної комісії5 23.04.2019, 3 
роки

1964 31 ПрАТ "УМВБ", 22877057, Займає посаду 
Члена Ревізійної комісії ПрАТ "УМВБ".

Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про Ревізійну комісію ПрАТ "УМВБ" (повноваження продовжуються до дати 
прийняття Загальними Зборами акціонерів рішення про обрання та/або припинення повноважень).
Винагорода не сплачується.
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) – 31.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "СК "Українська страхова група", Директор другого подільського управління продаж м. Київ; Член
 Ревізійної комісії ПрАТ "УМВБ".
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

ВищаЧереватюк Василь 
Миколайович

Член Ревізійної комісії6 23.04.2019, 3 
роки
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1987 12 ПрАТ "УМВБ", 22877057, Займає посаду 

Члена Ревізійної комісії ПрАТ "УМВБ".

Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про Ревізійну комісію ПрАТ "УМВБ" (повноваження продовжуються до дати 
прийняття Загальними Зборами акціонерів рішення про обрання та/або припинення повноважень).
Винагорода не сплачується.
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) – 12.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Член Ревізійної комісії ПрАТ "УМВБ"; Центральний парк культури і відпочинку м. Києва, юрист, 
Генеральний директор.
Обіймає посаду на іншому підприємстві: Центральний парк культури і відпочинку м. Києва, Генеральний директор, 0222141 (01001, м.Київ, ВОЛОДИМИРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 
2).
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

ВищаСауляк Артем 
Олександрович

Член Ревізійної комісії7 23.04.2019, 3 
роки

1966 28 ПрАТ "УМВБ", 22877057, Займає посаду 
Голови Біржової (наглядової) ради ПрАТ 
"УМВБ".

Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про Біржову (наглядову) раду ПрАТ "УМВБ" (повноваження продовжуються до 
дати прийняття Загальними Зборами акціонерів рішення про обрання та/або припинення повноважень).
Винагорода не сплачується.
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) – 28.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Біржової (наглядової) ради ПрАТ "УМВБ"; ТОВ "КРЕДИТ-РЕЙТИНГ", Президент.
Обіймає посаду на іншому підприємстві: ТОВ "КРЕДИТ-РЕЙТИНГ", Президент, 31752402 (04070, м. Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 72).
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

ВищаГінзбург Олександр 
Леонідович

Голова Біржової (наглядової) ради
 (представник акціонера)

8 23.04.2019, 3 
роки
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1978 23 ПрАТ "УМВБ", 22877057, Займає посаду 

Члена Біржової (наглядової) ради ПрАТ 
"УМВБ".

Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про Біржову (наглядову) раду ПрАТ "УМВБ" (повноваження продовжуються до 
дати прийняття Загальними Зборами акціонерів рішення про обрання та/або припинення повноважень).
Винагорода не сплачується.
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) – 23.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Член Біржової (наглядової) ради ПрАТ "УМВБ"; УТБ "Контрактовий дім УМВБ", Виконавчий 
директор; ТОВ «АНТОРІ ГРУП», Генеральний директор.
Обіймає посади на інших підприємствах: УТБ "Контрактовий дім УМВБ", Виконавчий директор, 31813611 (04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1); ТОВ «АНТОРІ ГРУП», 
Генеральний директор, 37401143 (01011, м. Київ, ВУЛИЦЯ РИБАЛЬСЬКА, будинок 13).
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

ВищаЛунькова Вікторія ІгорівнаЗаступник Голови Біржової 
(наглядової) ради, Член Біржової 
(наглядової) ради (представник 
акціонера)

9 23.04.2019, 3 
роки

1969 29 ПрАТ "УМВБ", 22877057, Займає посаду 
Члена Біржової (наглядової) ради ПрАТ 
"УМВБ".

Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про Біржову (наглядову) раду ПрАТ "УМВБ" (повноваження продовжуються до 
дати прийняття Загальними Зборами акціонерів рішення про обрання та/або припинення повноважень).
Винагорода не сплачується.
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) – 29.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Державна фінансова інспекція України, Перший заступник Голови Державної фінансової інспекції 
України; ТОВ "КРЕДИТ-РЕЙТИНГ", Віце-президент; Член Біржової (наглядової) ради ПрАТ "УМВБ".
Обіймає посаду на іншому підприємстві: ТОВ "КРЕДИТ-РЕЙТИНГ", Віце-президент, 31752402 (04070, м. Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 72).
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

ВищаБерадзе Георгій 
Реносійович

Член Біржової (наглядової) ради 
(представник акціонера)

10 23.04.2019, 3 
роки
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1955 48 ПрАТ "УМВБ", 22877057, Займає посаду 

Члена Біржової (наглядової) ради ПрАТ 
"УМВБ".

Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про Біржову (наглядову) раду ПрАТ "УМВБ" (повноваження продовжуються до 
дати прийняття Загальними Зборами акціонерів рішення про обрання та/або припинення повноважень).
Винагорода не сплачується.
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) – 48.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Департамент платіжних систем та розрахунків Національного банку України, Директор; Незалежний 
експерт-аналітик; ПАТ «Платинум Банк», Член Спостережної ради; Член Біржової (наглядової) ради ПрАТ "УМВБ".
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

ВищаКравець Віктор 
Михайлович

Член Біржової (наглядової) ради 
(представник акціонера)

11 23.04.2019, 3 
роки

1990 10 ПрАТ "УМВБ", 22877057, Директор 
Департаменту організації торгівлі

Опис:  Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Загальний стаж роботи (років) - 10 
Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Юрист ПрАТ «УМВБ» з 11.2013р. по 03.2017р.; Директор Департаменту організації торгівлі ПрАТ 
«УМВБ» з 03.2017р. по теперішній час; Заступник Виконавчого директора УТБ «Контрактовий дім УМВБ» (04070, м. Київ, вулиця Межигірська, буд. 1) з 05.2017р. по 04.12.2020р.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

вищаПаращук Олександр 
Олександрович

Член Біржової (наглядової) ради 
(представник акціонера)

12 29.11.2019, до 
23.04.2022
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Прізвище, ім’я, по батькові Кількість
 акцій 
(шт.)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

прості 
іменні

привілейо-
вані іменні

Кількість за типами акційПосада
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

2 3 4 5 61
Гінзбург Олександр Леонідович 89730 24,925 89730 0Голова Біржової 

(наглядової) ради 
(представник 
акціонера)

Паращук Олександр 
Олександрович

0 0 0 0Член Біржової 
(наглядової) ради 
(представник 
акціонера)

Кравець Віктор Михайлович 0 0 0 0Член Біржової 
(наглядової) ради 
(представник 
акціонера)

Лунькова Вікторія Ігорівна 0 0 0 0Заступник Голови 
Біржової 
(наглядової) ради, 
Член Біржової 
(наглядової) ради 
(представник 
акціонера)

Сауляк Артем Олександрович 0 0 0 0Член Ревізійної 
комісії

Шапка Анатолій Іванович 0 0 0 0Член Правління
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2 3 4 5 61
Череватюк Василь Миколайович 0 0 0 0Член Ревізійної 

комісії

Берадзе Георгій Реносійович 0 0 0 0Член Біржової 
(наглядової) ради 
(представник 
акціонера)

Книш Ігор Володимирович 0 0 0 0Голова Ревізійної 
комісії

Шапка Олександр Іванович 0 0 0 0Заступник Голови 
Правління, Член 
Правління

Липинська Олена Олександрівна 0 0 0 0 Головний бухгалтер, 
Член Правління

Гулей Анатолій Іванович 0 0 0 0Голова Правління
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Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Ідентифікацій
ний код 

юридичної 
особи 

засновника 
та/або 

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Публічне акціонерне товариство 
«Державний ощадний банк 
України»

32129 вул. Госпітальна, 12г, м. Київ, Київська 
область, 01001, УКРАЇНА

2,5

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
БАНК»

14282829 вул. Андріївська, 4, м. Київ, Київська 
область, 04070, УКРАЇНА

2,5

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОБАНК»

19357762 вул. Воздвиженська, 56, м. Київ, Київська 
область, 04071, УКРАЇНА

2,472222

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРСИББАНК»

9807750 вулиця Андріївська, 2/12, м. Київ, Київська 
область, 04070, УКРАЇНА

2,5

Публічне акціонерне товариство 
«Комерційний банк «НАДРА»

20025456 вул. Артема, буд.15, м. Київ, Київська 
область, 04053, УКРАЇНА

2,5
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БАНК 
«ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»

9807856 вул. Артема‚ 60, м. Київ, Київська область, 
04050, УКРАЇНА

2,776666

Акціонерне товариство 
«ПРАВЕКС БАНК»

14360920 вул. Кловський узвіз, 9/2, м. Київ, Київська 
область, 01021, УКРАЇНА

0,005555

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ 
БАНК "ЕКСПОБАНК"

09322299 вул. Дмитрівська, 18/24, м. Київ, Київська 
область, 01054, УКРАЇНА

0,316666

Публічне акціонерне товариство 
«Акціонерний комерційний 
промислово-інвестиційний банк»

39002 пpовулок Шевченка, 12, м. Київ, Київська 
область, 01001, УКРАЇНА

2,91

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ 
БАНК «ПРИВАТБАНК»

14360570 вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, Київська 
область, 01021, УКРАЇНА

3,06

Акціонерне товариство 
«Райффайзен Банк Аваль»

14305909 вулиця Лєскова, буд. 9, м. Київ, Київська 
область, 01011, УКРАЇНА

3,06
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"БРОКБІЗНЕСБАНК"

19357489 проспект Перемоги, будинок 41, м. Київ, 
Київська область, 03057, УКРАЇНА

0,027777

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ 
БАНК  «УКРГАЗБАНК»

23697280 вул. Єреванська, 1, м. Київ, Київська 
область, 03087, УКРАЇНА

5

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ 
БАНК "ІНТЕРБАНК"

14358604 ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, будинок 
27, м. Київ, Київська область, 03057, 
УКРАЇНА

0,032222

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ 
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»

19361982 пр. Карла Маркса, 93, м. Дніпро, 
Днiпропетровська область, 49000, УКРАЇНА

0,005555

Публічне акціонерне товариство 
«Державний експортно-імпортний 
банк України»

32112 ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 127, м. 
Київ, Київська область, 03150, УКРАЇНА

2,776666

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК 
«ГРАНТ»

14070197 вулиця Данилевського, 19, м. Харків, 
Харкiвська область, 61001, УКРАЇНА

0,001388
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Публічне Акціонерне Товариство 
«КРЕДОБАНК»

9807862 ВУЛ. САХАРОВА, будинок 78, місто Львів, 
Львiвська область, 79026, УКРАЇНА

0,027777

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ 
БАНК "ПІВДЕНКОМБАНК"

19358767 проспект Ватутіна, будинок 33-а, м. 
Донецьк, Донецька область, 83015, 
УКРАЇНА

0,027777

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

32,500271Усього:
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

В 2021 роцi ПрАТ «УМВБ» працюватиме над реалiзацiєю стратегiї розвитку iснуючих напрямкiв бiзнесу, 
направленої на впровадження та розвиток торговельної системи фондового та строкового ринків, 
покращення якостi обслуговування клiєнтiв, пiдвищення обсягiв торгiв та змiцнення позицiй ПрАТ 
«УМВБ» серед iнших органiзаторiв торгiв цiнними паперами України.

Схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових 
потокiв є доволi низькою та не потребує проведення додаткових операцiй або використання деривативiв 
для їх хеджування.

Емітент не має власного кодексу корпоративного управлiння.

Емітент не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або 
iнший кодекс корпоративного управлiння.

Корпоративне управлiння здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства України, базується на 
вимогах Цивiльного та Господарського кодексiв України, Законiв України "Про акцiонернi товариства", 
"Про цiннi папери i фондовий ринок", "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв 
фiнансових послуг", на нормативно-правових актах Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку, Статуту, Положення про Бiржову (наглядову) раду, Положення про Ревізійну комісію, рiшень 
Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової (наглядової) ради та Правлiння.

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги

Протягом 2020 року на ПрАТ "УМВБ" активно проводилися роботи по створенню та впровадженню нової
 Інформаційно-торгівельної системи Exchanger IDB Platform. 
Інформаційно-торгівельна система Exchanger IDB Platform забезпечить можливість здійснення торгівлі 
акціям, облігаціями, цінними паперами ІСІ, ф’ючерсними та опціонними контрактами. 
Окрім цього, проводилися роботи по вдосконаленню Інформаційно-торгівельної системи «УМВБ-
онлайн»,  щодо автоматизації взаємодії з розрахунковими, кліринговими, депозитарними, іншими 
установами, задіяними у забезпеченні торгівлі цінними паперами на новій Інформаційно-торгівельній 
системі Exchanger IDB Platform.

2. Інформація про розвиток емітента

Емітентом у 2020 роцi не укладалися деривативи та не вчинялися правочини щодо похiдних цiнних 
паперiв емiтента, якi впливають на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або 
витрат.

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

Емітентом у 2020 роцi не визначались завдання та полiтики щодо управлiння фiнансовими ризиками, у 
тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої 
використовуються операцiї хеджування.

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, 
у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування

4. Звіт про корпоративне управління:
1) Посилання на:
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Емітент не має кодексу корпоративного управлiння.

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Інше (зазначити): д/н

Інше (зазначити): д/н

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у 
звітному році?

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери

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

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у 
звітному році?

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук

  Так  Ні
X
X

 Так  Ні 
X
X

 Так  Ні 
X
X
X

Депозитарна установа X

23.04.2019
58,38

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %
Опис: Перелік питань, що розглядалися на чергових Загальних зборах акціонерів: 

 1.Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ».
 2.Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ».
 3.Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ».
 4.Про затвердження звіту Правління ПрАТ «УМВБ» про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ 

«УМВБ» за 2018 рік.
 5.Про затвердження звіту Біржової (наглядової) ради ПрАТ «УМВБ» за 2018 рік.
 6.Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» за 2018 рік.
 7.Про затвердження річного звіту ПрАТ «УМВБ» (затвердження результатів діяльності та річної фінансової 

звітності) за 2018 рік.
 8.Про припинення повноважень Голови та членів Біржової (наглядової) ради ПрАТ «УМВБ»
 9.Про обрання членів Біржової (наглядової) ради ПрАТ «УМВБ».
 10.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Біржової 

(наглядової) ради ПрАТ «УМВБ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів з Головою та членами Біржової (наглядової) ради ПрАТ «УМВБ».

 11.Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ».
 12.Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ».
 13.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії 

ПрАТ «УМВБ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ».

 14.Про внесення змін до Статуту ПрАТ «УМВБ» шляхом викладення його в новій редакції.
 15.Про підписання нової редакції Статуту ПрАТ «УМВБ» та державну реєстрацію змін до Статуту ПрАТ «УМВБ».
 16.Про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «УМВБ» шляхом викладення їх в новій редакції.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не було.
З усiх питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів прийнятi рiшення.

X
річні позачергові
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Інше (зазначити): д/н

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Реорганізація

Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 Так  Ні 
X

X
X
X
X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

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

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Наглядова рада

Ревізійна комісія (ревізор)

 Так  Ні 
X

X
Виконавчий орган X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій товариства: д/н

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
д/н

Інше (зазначити): д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
д/н

Біржова (наглядова) рада Товариства (в подальшому також – Біржова рада) є органом Товариства, що 
здійснює захист прав акціонерів Товариства, і контролює та регулює діяльність Правління Товариства у 
межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, є 
Правління Товариства. Правління Товариства є колегіальним виконавчим органом Товариства. У своїй 
діяльності керується чинним законодавством, Статутом та іншими нормативними документами.

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Чи проведені засідання наглядової ради?
Загальний опис прийнятих на них рішень: У 2020 роцi Біржовою (наглядовою) радою проведено 10 (десять) засiдань. 
У 2020 роцi Біржовою (наглядовою) радою були вирiшенi наступнi питання: 
Прийнятi передбаченi законодавством рiшення щодо процедури, порядку та строкiв проведення рiчних Загальних 
зборiв Товариства за результатами 2020 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 

Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової 

ради
Функціональні обов'язки члена наглядової радиНезалежний

 член 
наглядової 

ради
Так Ні

Залежний 
член 

наглядової 
ради

Гінзбург Олександр Леонідович X
Берадзе Георгій Риносійович X
Кравець Віктор Михайлович X
Член Біржової (наглядової) ради X
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X
Інше (зазначити): д/н

X

Інше (зазначити): д/н

З питань аудиту

З питань призначень

З винагород

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та 
обов'язками?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 
нового члена

X

X

X

 Так Ні
X
X
X
X
X

 Так Ні

X

X

X

Інше (зазначити): д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
д/н

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
 Так Ні

д/н

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.
Затверджені специфiкацiиї на новi фiнансовi iнструменти. 
Затверджені змiн до Правил ПрАТ «УМВБ» в зв'язку з необхiднiстю приведенням Правил у вiдповiднiсть до чинного
 законодавства.
Розглянуто та взято до вiдома Звiт Служби внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства за результатами проведеної 
перевiрки за 2020 рiк.
Бiржова (наглядова) рада також розглядала питання, що стосуються поточної дiяльностi Бiржi, зокрема, про 
затвердження графiка роботи Бiржi в новорiчнi, рiздвянi та iншi державнi свята тощо.
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради 
зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Процедури:

Персональний склад: 

Персональний склад: 

Персональний склад: 

Персональний склад: 
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

Оцінка роботи наглядової ради: 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності
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X
Інше (зазначити): д/н

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди

 Так Ні
X
X
X

Склад виконавчого органу
Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Гулей Анатолій Іванович - Голова Правління

Шапка Олександр Іванович - Заступник Голови 
Правління

Липинська Олена Олександрівна - Член Правління

Шапка Анатолій  Іванович - Член Правління

Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво 
поточною діяльністю Товариства, є Правління Товариства. 
Правління Товариства є колегіальним виконавчим органом 
Товариства. У своїй діяльності керується чинним 
законодавством, Статутом та іншими нормативними 
документами.
До компетенції Правління Товариства належить вирішення 
всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю 
Товариства, що згідно з чинним законодавством, цим 
Статутом або рішенням вищого органу віднесені до 
компетенції вищого органу управління Товариства або 
Біржової ради. Вищий орган Товариства може приймати 
рішення про передачу частини належних йому повноважень 
до компетенції Правління Товариства.
Очолює Правління Товариства Голова Правління Товариства. 
Згідно із п. 9.6.11. Статуту, Голова  Правління Товариства:
9.6.11.1 у межах своєї компетенції, на виконання рішень 
Загальних зборів, а також в процесі господарської діяльності 
видає накази, розпорядження, інші розпорядчі акти, які є 
обов’язковими для виконання всіма працівниками Товариства
 (крім Голови та членів Біржової ради Товариства);
9.6.11.2 звітує перед Загальними зборами з питань 
господарської діяльності Товариства;
9.6.11.3 без довіреності діє від імені Товариства, представляє 
Товариство в органах державної влади та  органах місцевого 
самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях 
незалежно від форм власності як в Україні, так і за кордоном, 
веде від імені Товариства переговори з будь-якими 
юридичними та/або фізичними особами;
9.6.11.4. без довіреності вчиняє від імені Товариства 
правочини, укладає угоди, договори, контракти та вчиняє інші
 юридичні акти, у тому числі правочини щодо безоплатного 
відчуження будь-якого майна Товариства, укладення 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), свідоцтв та 
договорів купівлі-продажу за підсумками проведених 
аукціонів та біржових торгів, з урахуванням обмежень, 
встановлених Статутом;
9.6.11.5. розпоряджається майном Товариства та його 
коштами, окрім випадків, передбачених чинним 
законодавством та/або положеннями Статуту;
9.6.11.6. видає довіреності, відкриває і закриває в установах 
банків поточні, вкладні та інші рахунки;
9.6.11.7. призначає та звільняє керівників філій, 
представництв та інших відокремлених структурних 
підрозділів Товариства, в порядку, передбаченому Статутом;
9.6.11.8. визначає умови оплати праці посадових осіб 
Товариства, його філій та представництв згідно з колективним
 договором Товариства;
9.6.11.9. приймає на роботу і звільняє працівників Товариства,
 вирішує інші кадрові питання; затверджує штатний розклад 
Товариства відповідно до затвердженої Біржовою радою 
структури управління Товариством;
9.6.11.10. застосовує до працівників заходи заохочення і 
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стягнення;
9.6.11.11. представляє інтереси Товариства та його акціонерів 
у взаємовідносинах з трудовим колективом, у тому числі веде 
колективні переговори та укладає колективний договір;
9.6.11.12. забезпечує виконання заходів з охорони праці;
9.6.11.13. забезпечує  виконання заходів пожежної безпеки;
9.6.11.14. налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та
 інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
9.6.11.15. здійснює інші повноваження, які відповідно до 
законодавства здійснюються керівником юридичної особи.
9.6.11.16. забезпечує розроблення Правил біржі та біржових 
торгів, положень щодо членства на біржі та інші внутрішні 
документи Товариства; правил проведення клірингу та 
розрахунків по угодах, що укладені на біржі; критеріїв для 
встановлення санкцій за порушення процедур та правил 
біржової торгівлі.
9.6.12. Виключно за попередньою письмовою згодою 
Біржової ради Товариства Голова Правління Товариства (або 
особа, що виконує його обов'язки, або особа, що одержала 
довіреність на вчинення відповідних дій від імені 
Товариства), має право на:
9.6.12.1. участь у голосуванні у вищому органі або на зборах 
учасників (акціонерів) господарських товариств або об'єднань
 підприємств, учасником (акціонером, членом) яких є 
Товариство;
9.6.12.2. прийняття рішень, що відносяться до повноважень 
вищого органу суб'єктів господарювання, єдиним учасником 
яких є Товариство, крім тих, які віднесені до компетенції 
Загальних зборів Товариства;
9.6.12.3. призначення та звільнення керівників філій, 
представництв та інших відособлених підрозділів Товариства;
9.6.12.4. одержання кредитів, надання і отримання позик;
9.6.12.5. надання за рахунок майна або майнових прав 
Товариства гарантій або поручительств на користь третіх 
осіб;
9.6.12.6. передачу будь-якого майна або майнових прав 
Товариства в заставу, іпотеку чи інше обтяження майна 
Товариства;
9.6.12.7. надання будь-якого майна Товариства в оренду 
(найм), лізинг, позичку або управління;
9.6.12.8. укладення договорів, предметом яких є основні 
засоби (основні фонди) Товариства, якщо їх сума перевищує 
500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, якщо інше не буде 
передбачено окремим рішенням Біржової ради Товариства;
9.6.12.9. вчинення правочинів (укладення договорів), сума 
яких перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, окрім 
правочинів щодо укладення  договорів купівлі-продажу за 
підсумками проведених аукціонів та біржових торгів, 
депозитних договорів, отримання попередньої згоди на 
вчинення яких не вимагається;
9.6.12.10. видачу або прийняття Товариством векселів 
незалежно від суми таких векселів;
9.6.12.11. укладення  зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів), сума яких перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) 
гривень;
9.6.12.12. вчинення правочинів (укладення угод) щодо 
придбання або відчуження часток, акцій, паїв, часток в 
статутних капіталах інших суб'єктів господарювання, в чому 
числі господарських товариств, холдингів, концернів, 
корпорацій тощо;
9.6.12.13. підписання від імені Товариства при заснуванні, у 
тому числі співзаснуванні, установчих документів 
господарських товариств, інших юридичних осіб, а також змін
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так
так
так

ні

так

так

ні

так

ні

так
так

ні
ні

ні
так
ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні
ні

так
так

ні
так
ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні
ні

ні
ні

ні
ні
ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні
ні

ні
ні

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?

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

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

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 

органу

 

так

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)
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)

X

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган

 Так Ні
X

X

так, створено ревізійну 
комісію

2

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії __________ осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? __________

3

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати 
роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській 
діяльності товариства

Оцінка роботи виконавчого органу

 та доповнень до таких установчих документів.
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X

Інше (зазначити): д/н

так

ні

так

так

так

так

так

так

ні

ні

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

так

так

так

ні

ні

Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація 

розповсюджується 
на загальних 

зборах

Інформація 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних Національної 

комісії з цінних 
паперів та фондового 

ринку про ринок 
цінних паперів або 

через особу, яка 
провадить діяльність 

з оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 
учасників фондового 

ринку

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному

 товаристві

Копії 
документів 

надаються на
 запит 

акціонера

Інформація 
розміщується 
на власному 

веб-сайті 
акціонерного 

товариства

Фінансова звітність, результати
 діяльності
Інформація про акціонерів, які 
володіють 5 та більше 
відсотками голосуючих акцій
Інформація про склад органів 
управління товариства
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства

X
X

X

так

X

X
Інше (зазначити): д/н

X

Інше (зазначити): д/н

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (так/ні)
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором 
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Не проводились взагалі
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

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

З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

 Так Ні

X
X

 Так Ні
X

 Так Ні

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

№
з/п

Гінзбург Олександр Леонідович 54,8951

FTN MONITOR LTD. (ФТН МОНІТОР 
ЛТД.)

05841340 9,992

OAKCROFT INVESTMENTS LIMITED 
(ОАККРОФТ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)

670199 9,993

УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА 
«КОНТРАКТОВИЙ ДІМ УМВБ»

31813611 9,994

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

23697280 55

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ 
РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

01412710 5,16676

Члени Біржової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб у кількості не менш як п'ять 
осіб строком на  три  роки. Обрання членів Біржової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного
 голосування.
Якщо річні Загальні збори не були проведені у строк, встановлений чинним законодавством України, або
 не було прийнято рішення щодо обрання та/або припинення повноважень членів Біржової ради, їх 
повноваження продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання та/або 
припинення повноважень членів Біржової ради, за виключенням випадків, встановлених Статутом та 
чинним законодавством України.
Особи, обрані членами Біржової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Якщо кількість
 членів Біржової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, 
обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох 
місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання  всього складу Біржової ради Товариства.
До складу Біржової ради обираються акціонери або особи, які  представляють їхні інтереси, та/або 

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
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незалежні директори. Членом Біржової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Біржової 
ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства. 
Голова Біржової ради Товариства обирається членами Біржової ради з їх числа простою більшістю 
голосів  від кількісного складу Біржової ради.
На засіданні Біржової ради може бути обрано секретаря Біржової ради, що не є членом Біржової ради 
Товариства. 
Повноваження члена Біржової ради дійсні з моменту його обрання  Загальними зборами. У разі заміни 
члена Біржової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Біржової  ради 
припиняються, а новий член Біржової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством 
письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Біржової 
ради. 
Порядок роботи членів Біржової ради та виплати їм винагороди визначається законом, Статутом 
Товариства, Положенням про Біржову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим 
договором (контрактом), що укладається з членом Біржової ради. Такий договір або контракт від імені 
Товариства підписується Головою Правління Товариства чи іншою  уповноваженою Загальними зборами
 особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Біржової ради 
Товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Правління Товариства обирається Біржовою радою в складі не менше 3 осіб (Голови Правління 
Товариства та відповідної кількості членів Правління Товариства) строком на 3 роки, якщо інше не буде 
передбачено окремим рішенням Біржової ради.
Якщо Біржовою радою та/або Загальними зборами не було прийнято рішення щодо обрання та/або 
припинення повноважень Голови та членів Правління, їх повноваження продовжуються до дати 
прийняття Біржовою радою та/або Загальними Зборами акціонерів рішення про обрання та/або 
припинення повноважень Голови та членів Правління, за виключенням випадків, встановлених Статутом 
та чинним законодавством України.
Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і 
не є членом Біржової ради чи Ревізійної комісії  Товариства.
Голова Правління та/або члени Правління Товариства можуть бути відкликані Біржовою радою в 
будь-який час і з будь-якого приводу до закінчення  строку повноважень.
Голова Правління Товариства може бути відсторонений від виконання його повноважень за рішенням 
Біржової ради до обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження  Голови Правління 
Товариства, у випадку якщо його дії або бездіяльність порушують  права акціонерів  чи самого 
Товариства. У разі відсторонення Голови Правління Товариства або особи, яка виконує його 
повноваження, від здійснення повноважень, Біржова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення 
відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких 
повинно бути включено питання про переобрання Голови Правління Товариства.
Правління Товариства підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів Товариства та Біржової 
раді і організовує виконання їх рішень.

Перевірка фінансово – господарської діяльності Товариства, його філій та представництв здійснюється 
Ревізійною комісією Товариства, яка діє на засадах, визначених Статутом.
Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами Товариства виключно шляхом кумулятивного 
голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб
 – акціонерів, строком на три роки в складі трьох осіб.
Якщо річні Загальні збори не були проведені у строк, встановлений чинним законодавством України, або
 не було прийнято рішення щодо обрання та/або припинення повноважень членів Ревізійної комісії, їх 
повноваження продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання та/або 
припинення повноважень членів Ревізійної комісії, за виключенням випадків, встановлених Статутом та 
чинним законодавством України.
Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від 
кількісного складу Ревізійної комісії.
Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам, а у період між зборами - Біржовій раді Товариства. 
Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає вищому органу та Біржовій раді Товариства.

Рiшення щодо прийняття на роботу та звiльнення Головного бухгалтера приймається Правлiнням.

Повноваження посадових осiб визначенi чинним законодавством України, Статутом, Положенням про 
9) Повноваження посадових осіб емітента

© SMA 228770572020 р. 



Бiржову (наглядову) раду, Положенням про Ревізійну комісію та посадовою iнстукцiєю Головного 
бухгалтера.

Аудиторських процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлніння у звітному 
2020 році, не проводилося.

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

Мета провадження дiяльностi фiнансової установи.
Метою 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.

Дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння (з посиланням на джерело 
розмiщення їх тексту), вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом року. 
Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не застосовує кодекс корпоративного 
управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс  корпоративного управлiння. 
Корпоративне управлiння здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства України, базується на 
вимогах Цивiльного i Господарського кодексiв України, Законiв України "Про акцiонернi товариства", 
"Про цiннi папери i фондовий ринок", "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв 
фiнансових послуг", нормативно-правових актах Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку, Статуту товариства, Положення про Бiржову (наглядову) раду, Положення про Ревiзійну комісію, 
рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової (наглядової) ради та Правлiння.

Інформацiя про власників iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за фiнансовою 
установою), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк.
Власниками iстотної участi є: Фізична особа Гінзбург Олександр Леонідович - пряме та опосередковане 
володiння 54,895% Статутного капiталу; FTN MONITOR LTD. (ФТН МОНІТОР ЛТД.) (05841340, 
Поштова скринька EC1M 6BB, Чартерхаус Мевс, 1, Лондон, Англія) - пряме володiння 9,99% Статутного
 капiталу; OAKCROFT INVESTMENTS LIMITED (ОАККРОФТ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) (670199, 
Поштова скринька 3175, 3-й поверх, Женева-Плейс, Ватерфронт Драйв, Роуд Таун, Тортола, Британські 
Віргінські острови) – пряме та опосередковане володiння 19,98% Статутного капiталу; УНІВЕРСАЛЬНА
 ТОВАРНА БІРЖА «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ УМВБ» (31813611, 04070, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 1)
 - пряме володiння 9,99% Статутного капiталу; ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (23697280, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1) - пряме 
володiння 5,0% Статутного капiталу; ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ 
РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (01412710, 03067, м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6) - пряме володiння
 5,1667% Статутного капiталу. Власники iстотної участi вiдповiдають встановленим законодавством 
вимогам.
      Склад наглядової ради фінансової установи та його зміну за рік, у тому числі утворені нею комітети.
Члени Біржової (наглядової) ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб у кількості не 
менш як п'ять осіб строком на три роки.
Змiн у складi Біржової (наглядової) ради протягом 2020 року не відбувалось.
Склад Біржової (наглядової) ради:
Гінзбург Олександр Леонідович – Голова Біржової (наглядової) ради;
Берадзе Георгій Риносійович – Член Біржової (наглядової) ради;
Кравець Віктор Михайлович – Член Біржової (наглядової) ради;
Лунькова Вікторія Ігорівна – Член Біржової (наглядової) ради.

Склад виконавчого органу фінансової установи та його зміну за рік.
Правління Товариства обирається Біржовою радою в складі не менше 3 осіб (Голови Правління 
Товариства та відповідної кількості членів Правління Товариства) строком на 3 роки, якщо інше не буде 
передбачено окремим рішенням Біржової (наглядової) ради.
Склад Правління протягом 2020 року не змінювався.

11) Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання 
ринку фінансових послуг»
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Склад Правління:
Гулей Анатолій Іванович - Голова Правління;
Липинська Олена Олександрівна - Член Правління;
Шапка Олександр Іванович - Член Правління;
Шапка Анатолій Іванович - Член Правління.
           Факти порушення членами Біржової (наглядової) ради та Правлінням фінансової установи 
внутрiшнiх правил, що призвело до заподіяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фінансових 
послуг вiдсутнi.
          Заходів впливу регулятором ринку та органами державной влади до ПрАТ "УМВБ" та членiв 
Бiржової (наглядової) ради та Правлiння, протягом звітного 2020 року не застосовувалися.

Розмiр винагороди за рiк членiв наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи.
Розмiр винагороди членiв Правлiння за 2020 становив 218 тис. грн.
Члени Бiржової (наглядової) ради виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi.

Значні фактори ризику, що впливали на діяльність фінансової установи протягом року.
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, яке регламентує дiяльнiсть професiйних учасникiв фондового 
ринку, емiтентiв, iнвесторiв, а також полiтико-економiчної ситуацiї в Українi.

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики.
Система управлiння ризиками впроваджена та дiє вiдповiдно до чинного законодавства України. 
Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками з якими 
стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійного моніторингу за рівнем
 ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками. 
Товариство згідно із Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому 
ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 01.10.2015 № 
1597, щомісяця надає НКЦПФР інформацію щодо відповідності пруденційних показників Товариства, як
 організатора торгів, нормативним показникам та виконання ним вимог до системи управління ризиками.
 В Товаристві створена Служба внутрішнього аудиту (контролю), діяльність якої здійснюється відповідно
 до Положення про таку службу.
Діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому 
середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, 
вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків 
віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний 
ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства 
здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу 
на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення. 
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати
 зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик 
притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та 
дебіторська заборгованість. Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є 
оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка 
інша доступна інформація, щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство схильне 
до кредитного ризику, пов`язаному з його операційною діяльністю – щодо зобов`язань учасників 
клірингу, торговельної дебіторської заборгованості, наявністю депозитів в банках та валютними 
операціями. Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи
 ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з 
ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. 
Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові
 інструменти.
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають 
унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками,
 характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на
 всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового 
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інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Товариство на даному етапі своєї діяльності не володіє активами номінованими в іноземній валюті.
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового
 інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства 
усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на 
справедливу вартість чистих активів.
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, пов’язаних із 
фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого 
фінансового активу. Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. 
Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими 
фінансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної 
діяльності. 

Результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, 
зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку.
На виконання вимог ст. 15¹ Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв 
фiнансових послуг", Положення про особливостi органiзацiї та проведення внутрiшнього аудиту 
(контролю) у фiнансових установах, що здiйснюють професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, 
затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 996 вiд 19.07.2012, 
Бiржовою (наглядовою) радою було затверджено Положення  про службу внутрiшнього аудиту 
(контролю). Належне функцiонування системи внутрiшнього аудиту (контролю) здiйснює посадова особа 
служби внутрiшнього аудиту (контролю), обрана Бiржовою (наглядовою) радою. Посадовою особою 
служби внутрiшнього аудиту (контролю) протягом року порушень законодавства та внутрiшнiх 
документiв Бiржi не виявлено. 

Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi
фiнансової установи розмiр.
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.

Інформацiя 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.
Iнформацiя щодо пов`язаних осiб має наступний вигляд: Члени Правлiння, Члени Біржової (наглядової) 
ради, УТБ «Конрактовий дім УМВБ».
Члени Правлiння отримували заробiтну плату вiдповiдно до посадових окладiв згiдно штатного
розпису.
Члени Біржової (наглядової) ради винагороди не отримують.
Операцiї з вищезазначеними пов'язаними особами наведено в таблицi:
-------------------------------------------------------
УТБ «Контрактовий дім УМВБ» (код ЄДРПОУ 31813611) /Надання послуг/ (Станом на 31.12.2019р.)…5 
434 тис. грн.
УТБ «Контрактовий дім УМВБ» (код ЄДРПОУ 31813611) /Надання послуг/ (Станом на 31.12.2020р.)..... 
416 тис. грн.
-------------------------------------------------------
Залишки по операціях з пов’язаними особами:
-------------------------------------------------------
УТБ «Контрактовий дім УМВБ» (код ЄДРПОУ 31813611) /Фінансові інвестиції/ (Станом на 
31.12.2019р.)… 7 449 тис. грн.
УТБ «Контрактовий дім УМВБ» (код ЄДРПОУ 31813611) /Фінансові інвестиції/ (Станом на 
31.12.2020р.)… 7 449 тис. грн.
-------------------------------------------------------
Розкриття інформації щодо компенсації провідному управлінському персоналу за 2020 рік:
-------------------------------------------------------
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Витрати на оплату праці /Провідний управлінський персонал/ ….218 тис. грн.
Єдиний соціальний внесок /Провідний управлінський персонал/ …. 50 тис. грн.
-------------------------------------------------------

Інформацiя про використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв 
фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку: на дату подання звітності аудиту фінансової звітності 
за 2020 рік, не проводився.
  Інформаційно, ротацiя аудиторiв ПрАТ "УМВБ", протягом останiх п`яти рокiв представлена таким 
чином:
 - Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Украудит ХХІ" (iдентифiкацiйний код 
за ЄДРПОУ 22964908, мiсцезнаходження: 03050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 9, ЛІТЕРА А) проводило 
перевiрку достовiрностi, повноти та вiдповiдностi встановленим законодавством вимог щодо формування 
емiтентом фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2014-2016 роки. 
 - Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Украудит ХХІ-Захід" 
(iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 30203617, мiсцезнаходження: 79000, м. Львів, вул. С. Томашівського, 
буд. 5, кв.1) проводило перевiрку достовiрностi, повноти та вiдповiдностi встановленим законодавством 
вимог щодо формування емiтентом фiнансової
звiтностi за МСФЗ за 2017 рiк.
 - Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Украудит ХХІ-Захід" 
(iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 30203617, мiсцезнаходження: 79000, м. Львів, вул. С. Томашівського, 
буд. 5, кв.1) проводило перевiрку достовiрностi, повноти та вiдповiдностi встановленим законодавством 
вимог щодо формування емiтентом фiнансової
звiтностi за МСФЗ за 2018 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 – відсутні.

Інформацiя щодо захисту фiнансовою установою прав споживачiв фiнансових послуг, зокрема:
наявнiсть механiзму розгляду скарг;
Механiзм розгляду скарг мiститься у внутрiшнiх документах Бiржi, а саме в Дiсциплiнарному, Етичному 
та Арбiтражному кодексах, якi оприлюдненi на веб-сайтi Бiржi https://uicegroup.com
прiзвище, iм'я та по батьковi працiвника фiнансової установи, уповноваженого розглядати
скарги;
Голова Правління Гулей Анатолій Іванович

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.

Корпоративне управління у фінансовій установі, подання якої передбачено законами з питань 
регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-
правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Товариством було залучено суб’єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю 
Аудиторська фірма "Украудит ХХІ-Захід", який здiйснив перевiрку iнформацiї, яка включена до складу 
Звiту про корпоративне управлiння та висловив думку щодо наданої iнформацiї.
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Найменування юридичної 
особи

Ідентифі-
каційний 

код 
юридично

ї особи

Місцезнаходження Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Кількість за типами акцій

УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА
 БІРЖА «КОНТРАКТОВИЙ 
ДІМ УМВБ»

31813611 вул. Межигірська, буд. 1, м. 
Київ, Київська область, 
04070, Україна

35964 9,99 35964 0

OAKCROFT 
INVESTMENTS LIMITED
(ОАККРОФТ 
ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)

670199 3rd Floor, Geneva Place, 
Waterfront Drive, Road 
Town, Tortola, 3175, 
ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ 
(БРИТ.)

35964 9,99 35964 0

FTN MONITOR LTD. 
(ФТН МОНІТОР ЛТД.)

05841340 1 Charterhouse Mews, 
London, EC1M, ВЕЛИКА 
БРИТАНІЯ

35964 9,99 35964 0
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

01412710 вул. Гарматна, буд. № 6, м. 
Київ,, Солом'янський, 
03067, УКРАЇНА

18600 5,1667 18600 0

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК  
«УКРГАЗБАНК»

23697280 вул. Єреванська, буд. 1, м. 
Київ, Київська область, 
03087, Україна

18000 5 18000 0

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за типами акцій

Гінзбург Олександр Леонідович 89730 24,925 89730 0

234222 65,0617 234222 0Усього:
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X. Структура капіталу
№
з/п

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
1 2 3 4 5 6
1 360000 100,00 Згідно із п. 5.3. ст. 5 Статуту Товариства акцiонери Товариства 

поряд з правами, якi обумовленi в iнших статтях Статуту та нормах
 чинного законодавства, мають право:
1) брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства особисто
 або через свого представника шляхом видачі йому довіреності 
(доручення), що оформлюється відповідно до норм чинного 
законодавства;
2) обирати в передбаченому Статутом порядку органи управління 
та контролю Товариства та бути обраними до таких органів;
3) отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу 
акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення
 копії річних балансів, звіти про фінансово-господарську діяльність
 Товариства, протоколи зборів органів управління Товариства. З 
метою захисту інформації, оприлюднення та/або розголошення 
якої може завдати шкоди Товариству, Біржовою (наглядовою) 
радою Товариства встановлюється перелік інформації з 
обмеженим доступом (конфіденційної інформації). Порядок 
використання конфіденційної інформації встановлюється чинним 
законодавством та/або Біржовою (наглядовою) радою Товариства;
4) вийти з Товариства шляхом відчуження всіх належних акціонеру
 акцій Товариства у порядку, передбаченому Статутом;
5) у випадках, передбачених законодавством, користуватися 
переважним правом на придбання акцій Товариства додаткових 
випусків (емісій), що пропонуються до розміщення;
6) виносити на Загальні збори акціонерів Товариства будь-які 
питання, пов'язані з діяльністю Товариства у порядку, визначеному
 чинним законодавством України та/або Статутом;
7) вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством 
належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для 
участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття 
Загальними зборами рішення про:
- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу 
Товариства;
- надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у 
тому числі про попереднє  надання згоди на вчинення значного 
правочину;

Публiчна пропозицiя не здiйснювалася, до 
бiржового реєстру акцiї не включенi.

Простi iменнi акцiї
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1 2 3 4 5 6
- надання згоди на вчинення Товариством правочину із 
заінтересованістю. Вимоги частини восьмої статті 71 Закону 
України «Про акціонерні товариства» не застосовуються до 
Товариства;
- зміну розміру статутного капіталу.

Згiдно із п. 5.4. ст. 5 Статуту Товариства, Акціонери Товариства 
мають переважне право на придбання акцій Товариства, що 
продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на 
умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно 
кількості акцій, що належать кожному з них. 

Згiдно із п. 5.7. ст. 5 Статуту Товариства акцiонери Товариства 
поряд з правами, якi обумовленi в iнших статтях Статуту та нормах
 чинного законодавства, зобов'язані:
1) додержуватися положень Статуту, виконувати рішення 
Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів 
управління Товариства;
2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі 
ті, що пов'язані з майновою участю в Товаристві;
3) у випадку відчуження акцій Товариства не порушувати 
переважне право інших акціонерів на придбання акцій Товариства 
та дотримуватися положень та процедур відчуження акцій 
Товариства, що визначені Статутом та рішенням Біржової 
(наглядової) ради Товариства;
4) не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної 
інформації про діяльність Товариства;
5) виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним 
законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів 
акціонерів Товариства чи внутрішніми нормативними 
документами Товариства.

Примітки: н/д
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Дата 
реєстрації 

випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифі-
каційний 

номер

Форма 
існування та 

форма випуску

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн)

Частка у 
статут-
ному 

капіталі 
(%)

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

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
09.11.2009 320/1/09 Державна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку
100,00 36000000,00360000 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.

UA4000062632UA4000062632 Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
документарна 
іменна
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8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 
відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи

Кількість акцій 
(штук)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за типами акцій

1 2 3 4 5
Гінзбург Олександр Леонідович 89730 24,925 89730 0

89730Усього: 24,925 89730 0
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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 початок 

періоду
на початок 

періоду
на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

0 0 77726 74582 77726 74582
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

111 50 0 0 111 50
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
111 50 77726 74582 77837 74632

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами) - основні засоби обліковуються 
згідно з чинним законодавством, а саме: 
група 3 - споруди – капітальний ремонт будівлі, прийнятий в оперативну оренду - 36 років; 
група 4 - комп'ютерна техніка та обладнання - 2 роки; 
група 5 - транспортні засоби - 5 років; 
група 6 - офісне обладнання, прилади та інвентар (меблі) - 4 роки;
група 9 - інші основні засоби - 12 років. 
Основні засоби використовуються у повному обсязі для організації та ведення виробничого процесу. Первісна 
вартість основних засобів: 164792 тис. грн.
Ступінь зносу основних засобів: 54,71%.
Ступінь використання основних засобів: 100%
Сума нарахованого зносу: 90160 тис. грн.
Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: немає.
Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: немає.

1.Виробничого призначення:
  будівлі та споруди
  машини та обладнання
  транспортні засоби

  інші
2.Невиробничого призначення: 
  будівлі та споруди
  машини та обладнання
  транспортні засоби

  інші
Усього

111 50 77726 74582 77837 74632

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки
0 0 0 0 0 0  інвестиційна нерухомість
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
Статутний капітал (тис. грн)

90535
36000

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить 54535 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 54535 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 59041 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 59041 
тис.грн. 
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 36000

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

95041
36000
36000
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

0
0

Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X
X

X
X

X
X

0

0

за векселями (всього)

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

X

X

X

X

X

X

12280
0

754
13034

Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

0Кредити банку
у тому числі:

X
 

X X
   

0за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому числі
 за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис: д/н

© SMA 228770572020 р. 



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "І-
НВЕСТ"

36473568

ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 60, м. Київ, 
Шевченківський, Київська область, 04050, УКРАЇНА

+38 (044) 377-52-77
+38 (044) 377-52-77

АЕ 294439

29.09.2014

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного органу,
 що видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Послуги маркет-мейкера.

Торговець цiнними паперами

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ДЖЕРЕЛО" ЛТД

14343896

ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, будинок 23,ЛІТ."А", м. Київ, 
Шевченківський район, Київська область, 04119, УКРАЇНА

+38 (044) 207-02-98
+38 (044) 207-02-98

АЕ 286841

08.04.2014

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного органу,
 що видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Послуги маркет-мейкера.

Торговець цiнними паперами
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРАУДИТ ХХІ-ЗАХІД"

30203617

ВУЛ.С.ТОМАШІВСЬКОГО, будинок 5, квартира 1, місто 
Львів, Львiвська область, 79000, УКРАЇНА

+38(032) 2970569
+38(032) 2970569

2010

04.11.2010

Аудиторська палата України

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного органу,
 що видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Аудиторськi послуги.

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ АРКС

20474912

ВУЛИЦЯ ІЛЛІНСЬКА, будинок 8, м. Київ, Подільський, 
Київська область, 04070, УКРАЇНА

+38 (044) 391-11-21
+38 (044) 391-11-22

АВ № 483288

17.09.2009

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного органу,
 що видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Приватне акціонерне товариство

Опис: Добровільне страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного 
транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу 
(вантажобагажу).

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
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Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй 
України"

30370711

вул. Тропiнiна, буд. 7Г, м. Київ, Шевченківський, Київська 
область, 04107, УКРАЇНА

+38 (044) 591-04-00
+38 (044) 482-52-14

2092

01.10.2013

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного органу,
 що видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Акціонерне товариство

Опис: Послуги центрального депозитарiю.

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ 
ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

00032112

ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 127, м. Київ, Київська 
область, 03150, УКРАЇНА

(044) 247-80-70
(044) 247-80-82

АЕ 286514

08.10.2013

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного органу,
 що видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Публічне акціонерне товариство

Опис: Послуги депозитарної
установи.

Депозитарна діяльність депозитарної установи
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Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з 
обслуговування договорiв на фiнансових ринках"

35917889

вул. Тропiнiна, 7-Г, м. Київ, Київська область, 04107, 
УКРАЇНА

044 585-42-42
044 585-42-42

АЕ No 263463

03.10.2013

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного органу,
 що видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Публічне акціонерне товариство

Опис: Розрахунковий центр здiйснює клiрингову дiяльнiсть. Розрахунковий центр надає послуги
 щодо обмiну мiж Розрахунковим центром та Бiржею информацiєю у виглядi електронних 
документiв, необхiдною для забезпечення виконання укладених на Бiржi правочинiв щодо 
цiнних паперiв, за допомогою системи електронного документообiгу.

Розрахунково-клірингова діяльність
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.12.2020 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2021.01.01
22877057

8038500000

66.11

Дата  (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 
МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА" 

Управління фінансовими ринками

Адреса, 
телефон

вул. Межигірська, буд. 1, м. Київ, Подільський, Київська область, 04070, Україна, (044) 461-54-30

КОДИ

ПОДІЛЬСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 10

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

397 1058
0 0

77837 74632
164790 164792
86953 90160

7449 7449
30 30

2307 2270

0 0
0 0

88537 84674

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи
1001
1002
1005
1010
1011
1012

1030
1035
1040

1060
1065

1095

    первісна вартість
    накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
    первісна вартість
    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0
0 0
0 0

1020
1021
1022

Довгострокові біологічні активи
    первісна вартість довгострокових біологічних активів
    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

0 01045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

914 293
1311 1351

0 01015
    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016
    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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45 61
20 32
25 29
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
184 48
47 47
2 0

100 0
18868 18349

256 429

256 429
7 8

19462 18895
0 0

107999 103569

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

1130
1135
1136
1140
1145
1155

1165

1167
1170

1195
1200

1300

Запаси
    Виробничі запаси
    Незавершене виробництво
    Готова продукція
    Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами
    з бюджетом
        у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі
Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II
     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

0 01166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах
0 01181у тому числі в:

    резервах довгострокових зобов’язань
0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат
0 01183    резервах незароблених премій
0 01184    інших страхових резервах
0 01190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

1500
1505

1520

1595

1600
1605
1610

1615

1695

36000 36000

58205 55944
0 0
0 0
0 0

4013 4013
(3177) (5422)

0 0

12777 12280
0 0

13 0

12790 12280

0 0
0 0
0 0

1 121

168 754

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
    Емісійний дохід
    Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями
    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4
 

 

 

  

  

  

1495 95041 90535Усього за розділом I

1510
1515

0 0
0 0

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви
1430 0 0Вилучений капітал

1521 13 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1525 0 0Цільове фінансування
1526 0 0    Благодійна допомога
1530 0 0Страхові резерви
1531 0 0у тому числі:

    резерв довгострокових зобов’язань
1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат
1533 0 0    резерв незароблених премій
1534 0 0    інші страхові резерви
1535 0 0Інвестиційні контракти
1540 0 0Призовий фонд
1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 0 35    розрахунками з бюджетом
1621 0 0        у тому числі з податку на прибуток
1625 0 0    розрахунками зі страхування
1630 0 0    розрахунками з оплати праці
1635 0 0Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
1640 0 0Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
1660 0 0Поточні забезпечення
1665 0 0Доходи майбутніх періодів
1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1690 167 598Інші поточні зобов’язання

( )
( )

( )
( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Гулей Анатолiй Iванович

Липинська Олена Олександрiвна

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: н/д

1700

1800
1900

0 0

0 0
107999 103569

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття
    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1 2 3 4
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2021.01.01
КОДИ

22877057
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА" 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
за 2020 рік

2220
Дохід від участі в капіталі

2963 5434
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

2963 5434

0 0
0 0

0 0
0 0

10 151

0 0

5208 6972
0 0
0 33
0 0

0 0

0 0

2235 1420

0 274

0 0
0 0

10 0
0 0
0 0

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010
    Премії підписані, валова сума 2011
    Премії, передані у перестрахування 2012
    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130
Витрати на збут 2150
Інші операційні витрати 2180
    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250
Втрати від участі в капіталі 2255
Інші витрати 2270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

0 0Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю

2121

0 02200
0 0Інші фінансові доходи

2245 1146    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

0 0Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )
( () )
( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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0 0

2245 1146

26 2935
872 1976
185 428

1111 889
3014 744
5208 6972

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520
Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: н/д

0 0Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Гулей Анатолiй Iванович

Липинська Олена Олександрiвна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

(2261) (2262)
0 0
0 0
0 0
0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

(2261) (2262)
0 0

(2261) (2262)
(4506) (3408)

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2021.01.01
КОДИ

22877057
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА" 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 рік

3964 6422

0
0 0

0 0

11 138

0

0 0
0 0

200 135

713 1605

179 1293

903
390

0 0
0 0

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006
3010

3015

3025

3035
3040
3045
3050

3095

3105

3115

3117
3118

3140
3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

0

6
173

0 03005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

160 03020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

2998 38343100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

194 4323110Відрахувань на соціальні заходи

0 03116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

03135Витрачання на оплату авансів 0

0 0

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

7 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

59 813190Інші витрачання
185 (550)3195Чистий рух коштів від операційної діяльності

0 2203205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів
36 633230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
0 03200Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

0 03215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
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Примітки: н\д

Гулей Анатолiй Iванович

Липинська Олена Олександрiвна

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами
0 03275Витрачання на надання позик
0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці
0 03290Інші платежі

(12) 2833295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

48 03260    необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
0 03340Інші надходження

0 03355Сплату дивідендів

0 03305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
0 03300Надходження від:

Власного капіталу

0 03350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

0 13103360Витрачання на сплату відсотків
0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах
0 03390Інші платежі
0 (1310)3395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

173 (1577)3400Чистий рух грошових коштів за звітний період
256 18333405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
429 2563415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
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2021.01.01
КОДИ

22877057
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА" 

Звіт про власний капітал
за 2020 рік

36000 58205

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010
4090

4100

4200

4205

4210
4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок
Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

36000 582054095Скоригований залишок на початок року

0 (2261)4110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-
вий капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Вилу-
чений 
капітал

Всього

5 6 7 8 9 10
0 4013

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 4013

0 0

0 0

(3177) 0

0
0 0

(2245) 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

(3177) 0

0 0

0 0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

95041

0

(2245)

0

0

0

0

0

95041

(2261)

0

0 (2261)4111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 (2261)
0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0
0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0
0 04114Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних підприємств
0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0
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Примітки: н/д

Гулей Анатолiй Iванович

Липинська Олена Олександрiвна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

0 (2261)
36000 55944

4220

4240

4260

4270

4280
4290

4295
4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

0
0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

0 0
0 4013

0
0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

(2245) 0
(5422) 0

0
0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

(4506)
90535

0

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10
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Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.12.2020 Форма № 1-к Код за ДКУД 1801007

2021.01.01
22877057

8038500000

66.11

Дата  (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати 
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2-к), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 
МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА" 

Управління фінансовими ринками

Адреса, 
телефон

вул. Межигірська, буд. 1, м. Київ, Подільський, Київська область, 04070, Україна, (044) 461-54-30

КОДИ

ПОДІЛЬСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111

Середня кількість працівників 19

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

2014 3575
0 0

77969 74655
165371 165373
87402 90718

0 0
30 30

4730 4703

0 0
0 0

84558 79698

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи
1001
1002
1005
1010
1011
1012

1030
1035
1040

1060
1065

1095

    первісна вартість
    накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
    первісна вартість
    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0
0 0
0 0

1020
1021
1022

Довгострокові біологічні активи
    первісна вартість довгострокових біологічних активів
    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

0 01045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

1829 310
3843 3885

0 01015
    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016
    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    

0 01055Гудвіл при консолідації

© SMA 228770572020



47 61
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

234 368

0 0
189 53
47 53
26 0
0 0

18882 18354

378 581

378 581
0 8

19759 19425
0 0

104317 99123

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

1130
1135
1136
1140
1145
1155

1165

1167
1170

1195
1200

1300

Запаси
    Виробничі запаси
    Незавершене виробництво
    Готова продукція
    Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами
    з бюджетом
        у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі
Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II
     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

0 01166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах
0 01181у тому числі в:

    резервах довгострокових зобов’язань
0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат
0 01183    резервах незароблених премій
0 01184    інших страхових резервах
3 01190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

1500
1505

1520

1595

1600
1605
1610

1615

1695

36000 36000

58205 55944
0 0
0 0
0 0

4024 4024
(3653) (6647)

0 0

12777 12280
0 0

232 111

13009 12391

0 0
0 0
0 0

6 126

318 997

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
    Емісійний дохід
    Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями
    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4
 

 

 

  

  

  

1495 90990 85735Усього за розділом I

1510
1515

0 0
0 0

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви
1430 3586 3586Вилучений капітал

1521 232 111    Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1525 0 0Цільове фінансування
1526 0 0    Благодійна допомога
1530 0 0Страхові резерви
1531 0 0у тому числі:

    резерв довгострокових зобов’язань
1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат
1533 0 0    резерв незароблених премій
1534 0 0    інші страхові резерви
1535 0 0Інвестиційні контракти
1540 0 0Призовий фонд
1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 132 171    розрахунками з бюджетом
1621 0 0        у тому числі з податку на прибуток
1625 0 0    розрахунками зі страхування
1630 0 0    розрахунками з оплати праці
1635 0 0Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
1640 0 0Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
1660 0 0Поточні забезпечення
1665 0 0Доходи майбутніх періодів
1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1690 180 700Інші поточні зобов’язання

( )
( )

( )
( )

1490 0 0Неконтрольована частка

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Гулей Анатолій Іванович

Липинська Олена Олександрівна

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: н/д

1695

1700

1800
1900

318 997

0 0

0 0
104317 99123

Усього за розділом III

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття
    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1 2 3 4
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2021.01.01
КОДИ

22877057
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА" 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2-к Код за ДКУД 1801008
за 2020 рік

2220
Дохід від участі в капіталі

7755 16227
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

7755 16227

0 0
0 0

0 0
0 0

180 3166

0 0

11086 20428
0 0
6 34
0 0

0 0

0 0

3157 1069

0 274

0 0
0 0

10 0
0 0
0 0

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010
    Премії підписані, валова сума 2011
    Премії, передані у перестрахування 2012
    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130
Витрати на збут 2150
Інші операційні витрати 2180
    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250
Втрати від участі в капіталі 2255
Інші витрати 2270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

0 0Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю

2121

0 02200
173 0Інші фінансові доходи

2994 795    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

0 0Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )
( () )
( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123

© SMA 228770572020



0 0

2994 858

40 3011
4633 9964
1012 1880
2121 2280
3280 3293

11086 20428

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520
Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: н/д

0 (63)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Гулей Анатолій Іванович

Липинська Олена Олександрівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

(2261) (2262)
0 0
0 0
0 0
0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

(2261) (2262)
0 0

(2261) (2262)
(5255) (3120)

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

0 0

0 0
0 0

0 0

Чистий прибуток (збиток), що належить:
    власникам материнської компанії

2470

    неконтрольованій частці 2475
Сукупний дохід, що належить:
    власникам материнської компанії

2480

    неконтрольованій частці 2485

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2021.01.01
КОДИ

22877057
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА" 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 рік

9531 18554

0
0 0

0 0

364 3351

0

0 0
0 0

616280 1842824

3814 8130

1870 4913

2859
1971

0 0
0 0

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма № 3-к Код за ДКУД 1801009

3000

3006
3010

3015

3025

3035
3040
3045
3050

3095

3105

3115

3117
3118

3140
3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

0

946
924

0 03005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

160 1383020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

3313 55613100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

1041 20043110Відрахувань на соціальні заходи

0 833116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

03135Витрачання на оплату авансів 0

0 0

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

7 63150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

616065 18427703190Інші витрачання
225 14833195Чистий рух коштів від операційної діяльності

0 2203205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів
36 633230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
0 03200Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

0 03215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
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Примітки: н/д

Гулей Анатолій Іванович

Липинська Олена Олександрівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами
10 23733275Витрачання на надання позик
0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці
0 03290Інші платежі

(22) (3643)3295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

48 15533260    необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
0 03340Інші надходження

0 03355Сплату дивідендів

0 1503305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
0 03300Надходження від:

Власного капіталу

0 03350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

0 03360Витрачання на сплату відсотків
0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах
0 03390Інші платежі
0 1503395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

203 (2010)3400Чистий рух грошових коштів за звітний період
378 23883405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
581 3783415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
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2021.01.01
КОДИ

22877057
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА" 

Консолідований звіт про власний капітал
за 2020 рік

36000 58205

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка зареєстро-

ваний 
(пайовий) 

капітал

капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4-к Код за ДКУД 1801011

4000

4010
4090

4100

4200

4205

4210
4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок
Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

36000 582054095Скоригований залишок на початок року

0 (2261)4110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

додатко-
вий капітал

резервний 
капітал

нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий збиток)

неопла-
чений 
капітал

вилу-
чений 
капітал

всього
Некон-

трольова-
на частка

Разом

5 6 7 8 9 10 11 12
0 4024

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 4024

0 0

0 0

(3653) 0

0
0 0

(2994) 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

(3653) 0

0 0

0 0

(3586)

0
0

0

0

0

0

0

(3586)

0

0

90990

0

(2994)

0

0

0

0

0

90990

(2261)

0

0 90990

0
0 0

0 (2994)

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 90990

0 (2261)

0 0

Належить власникам материнської компанії

0 (2261)4111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 (2261)
0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0
0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0
0 04114Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних підприємств
0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0

0 (2261)
0 0
0 0
0 0

0 0
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Примітки: н/д

Гулей Анатолій Іванович

Липинська Олена Олександрівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

0 (2261)
36000 55944

4220

4240

4260

4270

4280
4290

4295
4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

0
0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

0 0
0 4024

0
0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

(2994) 0
(6647) 0

0
0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0
(3586)

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

(5255)
85735

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

0 (5255)
0 85735

0
0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

3 421 5 6 7 8 9 10 11 12
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ
ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА»
ЗА 2020 РІК

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
---------------------
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ..................22877057
Повна назва..................................Приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська 
валютна біржа»
Скорочена назва..............................ПрАТ «УМВБ»
Дата державної реєстрації....................21.07.1993р. зареєстровано в НБУ України;
                                             27.02.1997р. державна перереєстрація «Українська міжбанківська 
валютна біржа»;
                                             01.02.2002р. перереєстрація в Закрите акціонерне товариство 
«Українська міжбанківська валютна біржа»;
                                             03.11.2009р. перейменування на Приватне акціонерне товариство 
«Українська міжбанківська валютна біржа».
Юридична та фактична адреса..................04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1
Організаційно-правова форма..................Приватне акціонерне товариство
Країна реєстрації............................Україна
Офіційна сторінка в Інтернеті................https://www.uicegroup.com
Адреса електронної пошти.....................uice@uice.com.ua
                                             66.11 - Управління фінансовими ринками. Ліцензія на провадження 
професійної діяльності на фондовому
Характеристика основних напрямків            ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому
 ринку, рішення Національної комісії з цінних 
діяльності, сфер бізнесу.....................паперів та фондового ринку про видачу № 123 від 17 березня 
2020 року. Термін дії – необмежений.

Дата затвердження фінансової звітності 
до випуску Правлінням ПрАТ "УМВБ"............19/04/2021
---------------------
_________________________ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, В ЯКОМУ ТОВАРИСТВО 
ПРОВОДИТЬ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ__________________________
     
    Товариство функціонує в нестабільному середовищі, що пов’язано з глибокою економічною 
кризою, яка викликана карантинними заходами у зв’язку 
з поширенням COVID-19. Через пандемію COVID-19 світовій економіці загрожує "серйозний 
удар", вона стала викликом для світової економіки. Значна 
кількість компаній в країні вимушені припиняти або обмежувати свою діяльність на 
невизначений на дату підготовки цієї фінансової звітності час. 
Заходи, що вживаються для стримування поширення вірусу, включаючи обмеження руху 
транспорту, карантин, соціальні дистанції, призупинення діяльності 
об’єктів інфраструктури, тощо уповільнюють економічну діяльність компаній. Заходи, що 
вживаються по всьому світу з метою боротьби з поширенням 
COVID-19, призводять до необхідності обмеження ділової активності, що впливає на попит, а 
також до необхідності профілактичних заходів, спрямованих 
на запобігання поширенню інфекції. На тлі цих подій відбулося істотне падіння фондових ринків,
 відбулося ослаблення української гривні до долара США 
і євро, і підвищилися ставки кредитування. Незважаючи на те, що, на момент випуску даної 
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фінансової звітності ситуація все ще знаходиться в процесі 
розвитку, представляється, що негативний вплив на світову економіку і невизначеність щодо 
подальшого економічного зростання можуть в майбутньому 
негативно позначитися на фінансовому становищі і фінансових результатах Товариства. 
Керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для 
підтримання стабільної діяльності Товариства в умовах, що склалися. Остаточний результат 
політичної та економічної ситуації в Україні та її наслідки 
передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший суттєвий вплив на економіку 
України та бізнес Товариства.

________________________ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ І ПОДАННЯ 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ________________________________

   Дана фінансова звітність була підготовлена відповідно до всіх вимог Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ), Міжнародних Стандартів 
Бухгалтерського Обліку (МСБО) та Інтерпретацій, розроблених Комітетом з інтерпретації 
міжнародних стандартів фінансової звітності, які були офіційно 
затвердженими Міністерством Фінансів України станом на 31 грудня 2020 року та розміщені на 
його офіційному веб-сайті на дату складання цієї фінансової 
звітності. Концептуальною основою підготовки та надання фінансової звітності підприємства є 
зрозумілість, порівнянність, доречність, надійність у 
відповідності до МСФЗ.
   Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою 
Товариства. Уся фінансова інформація, представлена в українських 
гривнях, округлюється до найближчої тисячі, якщо не зазначено інше. Визначена межа суттєвості 
при складанні фінансової звітності складає 1000 грн.
   Дана фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, 
відповідно до якого реалізація активів і погашення 
зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. 
   Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, 
якщо б Товариство не могло продовжити подальше здійснення 
фінансово-господарської діяльності у відповідності з принципом безперервності діяльності.
   Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка 
сформована з метою достовірно подання фінансового стану, 
фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення 
інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними 
економічних рішень.
   Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті 
такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, 
якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені.
   Дана фінансова звітність була підготовлена на основі методу нарахування (за винятком звіту 
про рух грошових коштів). Відповідно до цього методу, 
результати операції визнаються за фактом їх здійснення (а не за фактом отримання або 
витрачання грошових коштів або їх еквівалентів), відображаються 
в облікових записах і включаються у фінансову звітність періодів, до яких відносяться. 
   Дана фінансова звітність була підготовлена з урахуванням пріоритету економічного змісту над 
юридичною формою. Дана фінансова звітність була 
підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю, за винятком фінансових 
інструментів доступних для продажу, які оцінюються за 
справедливою вартістю. 
   Товариство застосовує відповідні до МСФЗ методи визначення справедливої вартості. Основою 
визначення справедливої вартості є припущення, що 
Товариство діє безперервно і не має ні наміру, ні потреби ліквідувати чи суттєво скоротити обсяг 
своєї діяльності або здійснювати операції за 
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несприятливих умов. Фінансові інструменти, щодо яких Товариство визначає справедливу 
вартість, є такими, що мають котирування на активному ринку, 
їх ціни регулярно доступні та відображають фактичні і регулярно здійснювані ринкові операції 
між незалежними сторонами. Існування опублікованих 
цін котирування на активному ринку є, як правило, найкращим доказом справедливої вартості, 
який застосовується Товариством для оцінки фінансового 
інструменту. 
   Оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості Товариства здійснюється первісно за її 
номінальною (контрактною) вартістю, в подальшому 
базуючись на припущенні того, що дебіторська та кредиторська заборгованість є 
короткостроковою, Товариство вважає, що її номінальна вартість є 
справедливою і не амортизується.

_________________________ СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
_____________________

   Датою переходу Товариства на облік за МСФЗ є 01 січня 2014 року.За деякими винятками, 
Міжнародний стандарт фінансової звітності 1(МСФЗ 1) 
вимагає ретроспективного застосування редакції МСФЗ, чинних станом на 31 грудня 2014 року, 
при підготовці вхідного балансу по МСФЗ на 01 січня 
2014 року і в наступних періодах до дати першої фінансової звітності за МСФЗ.
   При підготовці цієї фінансової звітності за МСФЗ керівництво виходило з усієї наявної в нього 
інформації про очікувані стандарти, тлумачення, 
факти і обставини, а також принципи облікової політики, які застосовуються при підготовці 
комплекту фінансової звітності відповідно з МСФЗ станом 
на 31.12.2020 року. 
   Нижче представлені основні зміни облікової політики, пов’язані із застосуванням стандартів та 
інтерпретацій, які були вперше застосовані в 2020 році. 
Облікова політика побудована відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» в частині застосування в 
бухгалтерському обліку Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також з метою 
забезпечення на підприємстві єдиної методики відображення 
господарських операцій та складання достовірної фінансової звітності.
   Облікова політика встановлює принципи визнання та оцінки об’єктів обліку, визначення та 
деталізації окремих статей фінансової звітності. 
Основними якісними характеристиками фінансової звітності є зрозумілість, доречність, 
істотність, надійність, правдиве відображення, переважання 
суті над формою, нейтральність, обачність, повнота, порівнянність, автономність підприємства. 
Використання основних якісних характеристик дозволяє 
забезпечити достовірне та об'єктивне складання фінансової звітності щодо фінансового стану, 
результатів діяльності та змін у фінансовому стані 
Товариства.
   Облікова політика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського обліку та 
дотримується таких основних критеріїв як:
 - наступність, тобто залишки на балансових та позабалансових рахунках на початок поточного 
звітного періоду повинні відповідати залишкам на кінець 
попереднього періоду;
 - повнота відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської діяльності; 
 - усі господарські операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-
яких винятків. Фінансова звітність має містити всю 
інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій Товариства, яка може впливати на 
рішення, що приймаються згідно з нею; 
 - обачність, застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до яких активи 
та/або дохід не завищуватимуться, а зобов'язання 
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та/або витрати - не занижуватимуться; 
 - пріоритет змісту над формою, тобто відображення в бухгалтерському обліку та розкриття у 
звітності фактів господарської діяльності виходячи не 
тільки з правової норми, але і з економічного змісту фактів та умов господарювання; 
 - несуперечність, тобто тотожність даних аналітичного обліку оборотам та залишкам за 
рахунками синтетичного обліку на перше число кожного місяця, 
а також показників бухгалтерської звітності даним синтетичного та аналітичного обліку;
 - раціональність, тобто раціональне та економічне ведення бухгалтерського обліку, виходячи з 
умов господарської діяльності Товариства; 
 - відкритість, тобто фінансові звіти побудовані детально і чітко, максимально зрозумілі для 
користувачів, достовірно відображають господарські 
операції, уникають двозначності в відображенні позиції Товариства. Необхідні пояснення дано в 
додатках та пояснювальних записках до звітів;
 - суттєвість - у фінансових звітах знаходить відображення вся істотна інформація, корисна для 
прийняття рішень керівництвом, інвесторами, та 
іншими користувачами звітності; 
 - своєчасність відображення фактів господарської діяльності в бухгалтерському обліку; 
 - автономність, тобто активи та зобов'язання Товариства повинні бути відокремлені від активів та
 зобов'язань власників цього Товариства або інших 
підприємств; 
 - безперервність, тобто оцінка активів здійснюється, виходячи з припущення, що діяльність 
Товариства продовжуватиметься в неосяжному майбутньому; 
 - послідовність - постійне (із року в рік) застосування обраної облікової політики.
                    Облікова політика щодо грошових коштів.
   Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках. 
Еквіваленти грошових коштів — це короткострокові, 
високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким 
притаманний незначний ризик зміни вартості. Подальша 
оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній 
вартості. Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, 
представлених депозитами, здійснюється за амортизованою собівартістю. Первісна та подальша 
оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній 
валюті здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку 
України. У разі обмеження права використання коштів на поточних 
рахунках в банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової 
адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі 
непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та 
відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання 
їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
                  Облікова політика щодо оренди.
   Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, 
пов'язані з правом власності на актив. Товариство як 
орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов'язання за 
сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого 
майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю
 мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні 
платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. 
Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким 
чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені 
орендні платежі відображаються як витрати в тих 
періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що 
амортизуються, узгоджена із стандартною політикою 
Товариства щодо подібних активів. Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з 
правом власності на актив, фактично залишаються в 
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орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну 
оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі 
протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає 
на прямолінійній основі протягом строку оренди. 
                  Визнання та оцінка фінансових інструментів.
   Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли 
воно стає стороною контрактних положень щодо 
фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються
 із застосуванням обліку за датою розрахунку.
   Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
 - фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 
переоцінки у прибутку або збитку;
 - фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
   Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань:
 - фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
 - фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату 
переоцінки у прибутку або збитку.
   Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство 
оцінює їх за їхньою справедливою вартістю з урахуванням 
операційних витрат, які безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу 
чи фінансового зобов'язання.
   Товариство в своїй діяльності визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання, коли воно 
стає стороною контрактних положень щодо 
фінансового інструмента.
   У своїй діяльності Товариство класифікує фінансові активи наступним чином:
 - Фінансовий актив, доступний для продажу;
 - Дебіторська заборгованість;
 - Торговельна та інша кредиторська заборгованість.
   Фінансові активи доступні для продажу - після первісного визнання Товариство оцінює їх за 
справедливою вартістю. Результати від зміни 
справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнаються прямо у власному 
капіталі з відображенням у звіті про зміни у 
власному капіталі, за винятком збитків від зменшення корисності та збитків від іноземної валюти,
 доки визнання фінансового активу не буде 
припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний раніше у власному капіталі, слід 
визнавати у прибутку чи збитку. Якщо, існує об’єктивне 
свідчення зменшення корисності фінансового активу, доступного для продажу, сума 
кумулятивного збитку виключається з власного капіталу й визнається 
у прибутку чи збитку.
   Дебіторська заборгованість первісно оцінюється за справедливою вартістю, в подальшому якщо
 є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від 
зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із 
застосуванням рахунку резервів.

_________________________ СУТТЄВІ УПРАВЛІНСЬКІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ 
___________________

   Під час застосування облікової політики, визначеної Товариство робить оцінки та припущення, 
що впливають на відображені у фінансові звітності 
суми активів та зобов’язань. Розрахунки та судження постійно оцінюються і базуються на 
попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому 
числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих 
обставин. Керівництво Товариства також використовує певні 
професійні судження при застосуванні принципів облікової політики. Професійні судження, які 
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чинять найбільш суттєвий вплив на суми, що відображаються 
у фінансовій звітності, та оцінки, результатом яких можуть бути незначні коригування балансової
 вартості активів та зобов’язань протягом наступного 
фінансового року.
   Оцінки та покладені в їх основу припущення постійно переглядаються. Зміни бухгалтерських 
оцінок визнаються у тому періоді, в якому вони 
відбуваються, а також в інших майбутніх періодах, якщо зміна стосується цих майбутніх періодів.
   Управлінський персонал оцінює зменшення корисності фінансових інвестицій, грошей та їх 
еквівалентів, визначаючи ймовірність відшкодування їх 
вартості на основі детального аналізу банків. Фактори, що беруться до уваги, включають 
фінансовий стан контрагенту, кредитні рейтинги, історію 
співробітництва з ним, іншу наявну інформацію.
   Станом на 31 грудня 2020 року, управлінський персонал Товариство вважає, що вартість 
довгострокових фінансових інвестицій у сумі 20000 грн. 
у вигляді паю Товарної біржі «Кримська міжбанківська валютна біржа» можуть бути не 
повернутими з політичних причин. Ця дія може призвести в 
майбутньому до зменшення чистого прибутку а, отже, до зменшення розміру власного капіталу.
   Визнаний відстрочений податковий актив являє собою суму податку на прибуток, яка може 
бути зарахована проти майбутніх податків на прибуток, 
і відображається в окремому звіті про фінансовий стан. Відстрочені активи з податку на прибуток 
визнаються лише тією мірою, в якій існує імовірність 
реалізації переоціненого активу.
   Щороку керівництво Товариства проводить аналіз щоб оцінити, чи балансова вартість  
основних засобів суттєво відрізняється від їх справедливої 
вартості станом на кінець звітного періоду. Цей аналіз ґрунтується на цінових індексах, вартості 
будівництва, змінах валютних курсів після дати 
останньої переоцінки та інших відповідних факторах. Якщо результати аналізу свідчать про те, 
що справедлива вартість об'єкта основних засобів 
суттєво відрізняється від їх балансової вартості, Товариство проводить додаткову переоцінку.
   За результатами аналізу, проведеного станом на 31 грудня 2020 року, керівництво дійшло 
висновку, що балансова вартість основних засобів 
суттєво не відрізняється від їх справедливої вартості, тому їх переоцінка не виконувалась.

__________________________ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ МСФЗ 
___________________________

   Раніше були опубліковані окремі нові стандарти та інтерпретації, що будуть обов’язковими для 
застосування у річних періодах, починаючи 
з 1 січня 2020 року чи після цієї дати, або у пізніших періодах. Товариство не застосовувала ці 
стандарти та інтерпретації до початку їх 
обов’язкового застосування.
   Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 та «Реформа базової процентної ставки» через поправки до МСФЗ 
9, МСБО 39 та МСФЗ 7, а також кілька інших змін 
існуючих стандартів вступили в силу з 1 січня 2020 року, але вони не мали суттєвого впливу на 
фінансову звітність Товариства.
   Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 «Визначення бізнесу» Подані поправки застосовуються при 
об’єднанні бізнесу, починаючи з дати придбання від 
1 січня 2020 року або після цієї дати, при оцінці того чи відбулося придбання бізнесу, чи групи 
активів. Подані поправки не мали суттєвого 
впливу на фінансову звітність Товариства.
   Поправки до МСБО 1 та Визначення суттєвості згідно МСБО 8 Поправки мають на меті 
полегшити розуміння суті МСБО 1 і не змінюють базову 
концепцію суттєвості в Стандартах МСФЗ. Подані поправки не мали суттєвого впливу на 
фінансову звітність Товариства.
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   Поправки до посилань на Концептуальну основу фінансової звітності Разом із переглянутою 
Концептуальною основою МСФЗ, яка набула чинності 
після опублікування 29 березня 2018 року, Рада з МСФЗ також видала поправки до посилань на 
Концептуальну основу МСФЗ. Документ містить поправки 
до МСФЗ 2, МСФЗ 3, МСФЗ 6, МСФЗ 14, МСБО 1, МСБО 8, МСБО 34, МСБО 37, МСБО 38, 
КТМФЗ 12, КТМФЗ 19, КТМФЗ 20, КТМФЗ 22 та ПКТ-32. Однак, не всі 
поправки оновлюють ці вимоги стосовно посилань на та цитат з Концептуальної основи таким 
чином, щоб вони посилалися на оновлену Концептуальну 
основи МСФЗ. Деякі висловлювання оновлені лише таким чином, щоб вказати, на яку версію 
Концептуальної основи вони посилаються (Концептуальні 
основи МСФЗ від 2001 року, 2010 року або оновлену редакцію від 2018 року), або таким чином, 
щоб вказати, що визначення у Стандарті не оновлювалися 
згідно нових тлумачень, розробленими в переглянутій Концептуальній основі МСФЗ. Подані 
поправки не мали суттєвого впливу на фінансову звітність 
Товариства.
   Поправки до МСФЗ (IFRS) 16 «Поступки з оренди, пов'язані з пандемією COVID-19». МСФЗ 16 
визначає конкретні вимоги, як обліковувати деякі 
зміни орендних платежів та оцінювання того, чи становить зміна в платежу модифікацію оренди. 
Зміни орендних платежів, зумовлені положеннями 
початкового договору та чинних законодавчих чи нормативно-правових актів, належать до 
початкових умов оренди. У такому разі жодної модифікації 
оренди для договорів оренди Товариства в цілях МСФЗ 16 не відбувається. Зміни в платежах не 
являють собою модифікацій оренди Якщо зміна 
орендних платежів не зумовлена модифікацією оренди, то така зміна зазвичай обліковувалася б 
як змінний орендний платіж. 
   Протягом 2020 року очікувався вплив на оцінку фінансових інструментів, що оцінюються за 
справедливою вартістю, на оцінку очікуваних кредитних 
збитків щодо відповідних фінансових активів відповідно до МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”, а 
також на оцінку знецінення окремих нефінансових 
активів відповідно до МСБО 36 “Знецінення активів”. Внаслідок невизначеності і тривалості 
подій, пов’язаних зі сполохом короновірусу COVID-19, 
Товариство не має практичної можливості точно та надійно оцінити кількісний вплив зазначених 
подій на фінансовий стан і фінансові результати 
діяльності в 2020 році. В теперішній час компанія уважно слідкує за фінансовими наслідками, 
викликаними зазначеними подіями.

________ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ 
_______

   Згідно з принципами облікової політики Товариства та вимогами до розкриття інформації, 
Товариство проводить оцінку справедливої вартості 
фінансових активів та зобов’язань.
   Оцінюючи справедливу вартість активу чи зобов’язання, Товариство використовує по мірі 
можливості дані, отримані з відкритих ринкових джерел. 
Виходячи з характеру вхідних даних, що використовуються у методах оцінки вартості, 
справедлива вартість розподіляється за різними рівнями в 
ієрархії джерел визначення справедливої вартості таким чином: 
 - Рівень 1 - котирувальні ціни (без коригування) на активних ринках для ідентичних активів або 
зобов’язань;
 - Рівень 2 - інші вхідні дані щодо активу чи зобов’язання, крім котирувальних цін, включених до 
Рівня 1, які є наявними у відкритих джерелах 
безпосередньо (тобто ціни) чи опосередковано (тобто дані, визначені на основі цін);
 - Рівень 3 – вхідні дані щодо активу чи зобов’язання, які не ґрунтуються на наявних ринкових 
даних (дані, що не є наявними у відкритих 
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ринкових джерелах). 
   Якщо вхідні дані, які використовуються для оцінки справедливої вартості активу або 
зобов’язання, можуть бути віднесені до різних категорій 
за рівнями в ієрархії джерел визначення справедливої вартості, то оцінка справедливої вартості в 
цілому відноситься до того рівня в ієрархії, 
що і вхідні дані найнижчого рівня, які є значними для оцінки в цілому. Товариство визнає 
переміщення оцінок між рівнями в ієрархії джерел 
визначення справедливої вартості на кінець того звітного періоду, в якому відбулося таке 
переміщення.
   Припускається, що балансова вартість фінансових активів і фінансових зобов’язань приблизно 
дорівнює їх справедливій вартості через 
короткостроковий характер зазначених фінансових інструментів.
   У таблиці наведено порівняльна інформація стосовно попереднього періоду про балансову та 
справедливу вартість активів і зобов’язань :
---------------------
Грошові кошти та їх еквіваленти [Загальна балансова вартість] на 31.12.2019 (Всього  ) ......... 256 
тис.грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Рівень 1) .........   0 
тис.грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Рівень 2) ......... 429 
тис.грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Рівень 3) .........   0 
тис.грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Всього  ) ......... 429 
тис.грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти [Загальна справедлива вартість] на 31.12.2019 (Всього) ......... 
256 тис.грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти [Загальна справедлива вартість] на 31.12.2020 (Всього) ......... 
429 тис.грн.

Дебіторська заборгованість [Загальна балансова вартість] на 31.12.2019 (Всього  ) ......... 19 154 
тис.грн.
Дебіторська заборгованість [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Рівень 1) .............. 0 
тис.грн.
Дебіторська заборгованість [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Рівень 2) ............. 48 
тис.грн.
Дебіторська заборгованість [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Рівень 3) ......... 18 349 
тис.грн.
Дебіторська заборгованість [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Всього  ) ......... 18 397 
тис.грн.
Дебіторська заборгованість [Загальна справедлива вартість] на 31.12.2019 (Всього) ......... 19 154 
тис.грн.
Дебіторська заборгованість [Загальна справедлива вартість] на 31.12.2020 (Всього) ......... 18 397 
тис.грн.

Інші фінансові інвестиції [Загальна балансова вартість] на 31.12.2019 (Всього  ) ......... 30 тис.грн.
Інші фінансові інвестиції [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Рівень 1) ......... 10 тис.грн.
Інші фінансові інвестиції [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Рівень 2) .......... 0 тис.грн.
Інші фінансові інвестиції [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Рівень 3) ......... 20 тис.грн.
Інші фінансові інвестиції [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Всього  ) ......... 30 тис.грн.
Інші фінансові інвестиції [Загальна справедлива вартість] на 31.12.2019 (Всього) ......... 30 тис.грн.
Інші фінансові інвестиції [Загальна справедлива вартість] на 31.12.2020 (Всього) ......... 30 тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість [Загальна балансова вартість] на 31.12.2019 (Всього  ) ......... 
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168 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованість [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Рівень 1) 
.........   0 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованість [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Рівень 2) 
......... 754 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованість [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Рівень 3) 
.........   0 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованість [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Всього  ) ......... 
754 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованість [Загальна справедлива вартість] на 31.12.2019 (Всього) 
......... 168 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованість [Загальна справедлива вартість] на 31.12.2020 (Всього) 
......... 754 тис.грн.
---------------------
Переміщення між рівнями ієрархії не відбувалось.
   Товариство є засновником УТБ «Контрактовий дім УМВБ», з часткою володіння в пайовому 
капіталі в розмірі 99.7% та здійснює контроль 
над нею: визначає управлінську, операційну та фінансову політику, несе ризики щодо результатів 
її діяльності. Товарна біржа є 
неприбутковою організацію та її доходи не розподіляються серед засновників навіть у разі її 
ліквідації. У зв’язку з відсутністю інформації, 
що могла б вплинути на об’єктивність справедливої оцінки такої інвестиції Товариство вважає 
прийнятим вважати її справедливою вартістю 
балансову вартість.
---------------------
Довгострокові фінансові інвестиції в УТБ “Контрактовий дім УМВБ” [Загальна балансова 
вартість] на 31.12.2019 ......... 7 449 тис.грн.
Довгострокові фінансові інвестиції в УТБ “Контрактовий дім УМВБ” [Загальна балансова 
вартість] на 31.12.2020 ......... 7 449 тис.грн.
Довгострокові фінансові інвестиції в УТБ “Контрактовий дім УМВБ” [Загальна справедлива 
вартість] на 31.12.2019 ....... 7 449 тис.грн.
Довгострокові фінансові інвестиції в УТБ “Контрактовий дім УМВБ” [Загальна справедлива 
вартість] на 31.12.2020 ....... 7 449 тис.грн.

Довгострокові фінансові інвестиції в ПАТ “Національний депозитарій України” [Загальна 
балансова вартість] на 31.12.2019 ......... 10 тис.грн.
Довгострокові фінансові інвестиції в ПАТ “Національний депозитарій України” [Загальна 
балансова вартість] на 31.12.2020 ......... 10 тис.грн.
Довгострокові фінансові інвестиції в ПАТ “Національний депозитарій України” [Загальна 
справедлива вартість] на 31.12.2019 ....... 10 тис.грн.
Довгострокові фінансові інвестиції в ПАТ “Національний депозитарій України” [Загальна 
справедлива вартість] на 31.12.2020 ....... 10 тис.грн.

Довгострокові фінансові інвестиції в ТБ «Кримська міжбанківська валютна біржа» [Загальна 
балансова вартість] на 31.12.2019 ...... 20 тис.грн.
Довгострокові фінансові інвестиції в ТБ «Кримська міжбанківська валютна біржа» [Загальна 
балансова вартість] на 31.12.2020 ...... 20 тис.грн.
Довгострокові фінансові інвестиції в ТБ «Кримська міжбанківська валютна біржа» [Загальна 
справедлива вартість] на 31.12.2019 .... 20 тис.грн.
Довгострокові фінансові інвестиції в ТБ «Кримська міжбанківська валютна біржа» [Загальна 
справедлива вартість] на 31.12.2020 .... 20 тис.грн.

Довгострокові фінансові інвестиції - Всього: [Загальна балансова вартість] на 31.12.2019 
............................. 7 479 тис.грн.
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Довгострокові фінансові інвестиції - Всього: [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 
............................. 7 479 тис.грн.
Довгострокові фінансові інвестиції - Всього: [Загальна справедлива вартість] на 31.12.2019 
........................... 7 479 тис.грн.
Довгострокові фінансові інвестиції - Всього: [Загальна справедлива вартість] на 31.12.2020 
........................... 7 479 тис.грн.
---------------------
______ РЕКЛАСИФІКАЦІЇ У ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА ЗВІТНИЙ РІК У ПОРІВНЯННІ З 
ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ПОПЕРЕДНЬОГО РОКУ ТА ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК _____

   Рекласифікації у фінансової звітності та виправлення помилок минулих періодів у 2020 році не 
відбувалось.

_____ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ, ПОДАНІ У ЗВІТНОСТІ 
________

   Звіт про фінансовий результат за затвердженою Міністерством фінансів України формою №2 не
 суперечить вимогам МСФЗ, та не містить суттєвих 
відмінностей від Звіту про сукупний дохід за МСБО 1, за виключенням неможливості обрання 
методу розкриття витрат за їх характером.
   Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Витрати, понесені у зв’язку з 
отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й 
відповідні доходи.
   Дохід:
---------------------
Дохід від надання послуг біржової торгівлі  за 2019 рік ........... 5 434 тис.грн.
Дохід від надання послуг біржової торгівлі  за 2020 рік ........... 2 963 тис.грн.

Дохід, від розміщення коштів  за 2019 рік ........... 274 тис.грн.
Дохід, від розміщення коштів  за 2020 рік ............ 10 тис.грн.

Інші доходи  за 2019 рік .......................... 151 тис.грн.
Інші доходи  за 2020 рік ............................ 0 тис.грн.

Доходи - Всього:  за 2019 рік ......................... 5 859 тис.грн.
Доходи - Всього:  за 2020 рік ......................... 2 973 тис.грн.
---------------------

   Витрати за періоди, що закінчилися 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року,представлені 
таким чином:

---------------------
Витрати на оплату праці за 2019 рік ..................................... 1 976 тис.грн.
Витрати на оплату праці за 2020 рік ....................................... 872 тис.грн.

Витрати на соціальні заходи за 2019 рік ................................... 428 тис.грн.
Витрати на соціальні заходи за 2020 рік ................................... 185 тис.грн.

Амортизація за 2019 рік ................................................... 889 тис.грн.
Амортизація за 2020 рік ................................................. 1 111 тис.грн.

Витрати на Інтернет, телефонний зв'язок за 2019 рік ........................ 73 тис.грн.
Витрати на Інтернет, телефонний зв'язок за 2020 рік ........................ 62 тис.грн.
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Витрати на оперативну оренду нежитлових приміщень за 2019 рік ........... 1 739 тис.грн.
Витрати на оперативну оренду нежитлових приміщень за 2020 рік ........... 1 457 тис.грн.

Комунальні послуги за 2019 рік ............................................ 421 тис.грн.
Комунальні послуги за 2020 рік ............................................ 603 тис.грн.

Господарські витрати за 2019 рік .......................................... 164 тис.грн.
Господарські витрати за 2020 рік ........................................... 51 тис.грн.

Інші адміністративні витрати ( охорона,страхування) за 2019 рік ........... 363 тис.грн.
Інші адміністративні витрати ( охорона,страхування) за 2020 рік ........... 391 тис.грн.

Аудиторські послуги за 2019 рік ........................................... 108 тис.грн.
Аудиторські послуги за 2020 рік ............................................ 30 тис.грн.

Маркетинг та реклама за 2019 рік .......................................... 211 тис.грн.
Маркетинг та реклама за 2020 рік ............................................ 0 тис.грн.

Інформаційно-консультаційні послуги за 2019 рік ........................... 413 тис.грн.
Інформаційно-консультаційні послуги за 2020 рік ........................... 400 тис.грн.

Витрати на підготовку кадрів за 2019 рік ................................... 10 тис.грн.
Витрати на підготовку кадрів за 2020 рік ................................... 28 тис.грн.

Інші  витрати за 2019 рік ................................................. 210 тис.грн.
Інші  витрати за 2020 рік .................................................. 18 тис.грн.

Всього витрат за 2019 рік ............................................... 7 005 тис.грн.
Всього витрат за 2020 рік ............................................... 5 208 тис.грн.
---------------------

________________ ВИТРАТИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК: ________________________

   У зв'язку із застосуванням нового підходу до оподаткування прибутку підприємств, змінилося 
формування об'єкта 
оподаткування - об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її 
межами, який визначається шляхом 
коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку 
або збитку), визначеного у фінансовій 
звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку
 або міжнародних стандартів 
фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.
   Відстрочені податкові зобов’язання виникли, при проведенні дооцінки вартості (капітального 
ремонту "Контрактовий будинок"). 
Відкладені податкові зобов'язання визначаються за ставками податку на дату звіту про 
фінансовий стан податкових ставок і положень 
податкового законодавства. Податок на прибуток, який може виникнути та пов'язаний зі 
статтями, які відображаються безпосередньо 
у складі власного капіталу, створює відстрочені податкові зобов’язання, та не відображається в 
звіті про сукупні прибутки та 
збитки Товариства):
---------------------
Відстрочені податкові зобов’язання [Станом на 31.12.2019р.]............. 12 777 тис.грн.
Відстрочені податкові зобов’язання [Станом на 31.12.2020р.]............. 12 280 тис.грн.
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---------------------
   Прибуток Товариства є показником фінансових результатів його господарської діяльності. 
Прибуток Товариства як біржі 
спрямовується на розвиток Товариства та не підлягає розподілу між його акціонерами, тому 
розрахунок прибутку на акцію не здійснюється.
   Компоненти витрат з податку на прибуток станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 
року, представлені таким чином:
---------------------
Витрати з податку на прибуток [за 2019р.]............. 0 тис.грн.
Витрати з податку на прибуток [за 2020р.]............. 0 тис.грн.
---------------------
________________________________ ОСНОВНІ ЗАСОБИ: _____________________

   Облік основних засобів ведеться відповідно до вимог МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби», який є 
міжнародним стандартом, що регулює 
порядок обліку основних засобів.
   Товариство скористалася правом, наданим параграфом 9 МСФЗ (IAS) 16, і встановило 
одиницею обліку основних засобів об'єкт 
основних засобів. Аналітичний облік основних засобів ведеться по об'єктах, в розрізі місця 
зберігання та матеріально - відповідальних 
осіб. Первісне визнання об'єктів основних засобів здійснюється за його собівартістю. Структура 
первісної вартості основних засобів 
визначається способом придбання об'єкта. Вартісна межа для віднесення об'єкта до складу 
основних засобів у розмірі 20 000,00 грн. 
згідно із п. 14.1.138 ПКУ. Товариство скористалося правом, наданим параграфом 29 МСФЗ (IAS) 
16, і вибрало модель обліку для основних 
засобів за собівартістю. Модель обліку за собівартістю припускає, що після первісного визнання 
об'єкт основних засобів обліковується 
за його первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від
 знецінення, визнаних згідно із 
МСФЗ (IAS) 36 «Зменшення корисності активів».
   У Товариства відсутні обмеження на права власності, а також основні засоби, передані у заставу
 для забезпечення зобов'язань. 
Витрати на ремонт основних засобів капіталізуються у випадках, якщо в результаті збільшуються 
або суттєво вдосконалюються відповідні 
активи. 
   Визначення основних засобів такими, що придатні до використання, а також допущення про 
термін корисного використання об'єктів основних 
засобів, проводить постійно діюча інвентаризаційна комісія на підприємстві згідно Наказу.
   Балансова вартість основних засобів у розрізі груп за період з 01.01.2020р. по 31.12.2020р. 
представлена таким чином:
---------------------
Будинки (капітальний ремонт) передавальні  пристрої [Залишкова вартість на 
01.01.2020р.]............. 77 726 тис.грн.
Будинки (капітальний ремонт) передавальні  пристрої [Залишкова вартість на 
31.12.2020р.]............. 74 582 тис.грн.

Машини, обладнання [Залишкова вартість на 01.01.2020р.]............. 0 тис.грн.
Машини, обладнання [Залишкова вартість на 31.12.2020р.]............. 0 тис.грн.

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) [Залишкова вартість на 01.01.2020р.]............. 111 тис.грн.
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) [Залишкова вартість на 31.12.2020р.].............. 50 тис.грн.

Всього основних засобів [Залишкова вартість на 01.01.2020р.]............. 77 837 тис.грн.
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Всього основних засобів [Залишкова вартість на 31.12.2020р.]............. 74 632 тис.грн.
---------------------
   Рух основних засобів за період з 01.01.2020р. по 31.12.2020р. представлений таким чином:
---------------------
Сальдо  на 01.01.2020р. [Всього] .................................... 77 837 тис.грн.
Сальдо  на 01.01.2020р. [Будинки(капремонт),передав.пристрої] ....... 77 726 тис.грн.
Сальдо  на 01.01.2020р. [Машини, обладнання] ............................. 0 тис.грн.
Сальдо  на 01.01.2020р. [Інструменти, прилади, інвентар (меблі)] ....... 111 тис.грн.
Сальдо  на 01.01.2020р. [Інші необоротні матеріальні активи] ............. 0 тис.грн.

Первісна вартість на 01.01.2020р: [Всього] .................................... 164 790 тис.грн.
Первісна вартість на 01.01.2020р: [Будинки(капремонт),передав.пристрої] ....... 159 225 тис.грн.
Первісна вартість на 01.01.2020р: [Машини, обладнання] .......................... 2 332 тис.грн.
Первісна вартість на 01.01.2020р: [Інструменти, прилади, інвентар (меблі)] ...... 3 064 тис.грн.
Первісна вартість на 01.01.2020р: [Інші необоротні матеріальні активи] ............ 169 тис.грн.

Сума зносу на 01.01.2020р: [Всього] .................................... 86 953 тис.грн.
Сума зносу на 01.01.2020р: [Будинки(капремонт),передав.пристрої] ....... 81 499 тис.грн.
Сума зносу на 01.01.2020р: [Машини, обладнання] ......................... 2 332 тис.грн.
Сума зносу на 01.01.2020р: [Інструменти, прилади, інвентар (меблі)] ..... 2 953 тис.грн.
Сума зносу на 01.01.2020р: [Інші необоротні матеріальні активи] ........... 169 тис.грн.

Надійшло за 2020 р: [Всього] .................................... 3 тис.грн.
Надійшло за 2020 р: [Будинки(капремонт),передав.пристрої] ....... 0 тис.грн.
Надійшло за 2020 р: [Машини, обладнання] ........................ 0 тис.грн.
Надійшло за 2020 р: [Інструменти, прилади, інвентар (меблі)] .... 0 тис.грн.
Надійшло за 2020 р: [Інші необоротні матеріальні активи] ........ 3 тис.грн.

Вибуло (Первісна вартість): [Всього] .................................... 1 тис.грн.
Вибуло (Первісна вартість): [Будинки(капремонт),передав.пристрої] ....... 0 тис.грн.
Вибуло (Первісна вартість): [Машини, обладнання] ........................ 0 тис.грн.
Вибуло (Первісна вартість): [Інструменти, прилади, інвентар (меблі)] .... 1 тис.грн.
Вибуло (Первісна вартість): [Інші необоротні матеріальні активи] ........ 0 тис.грн.

Вибуло (Сума зносу): [Всього] .................................... 1 тис.грн.
Вибуло (Сума зносу): [Будинки(капремонт),передав.пристрої] ....... 0 тис.грн.
Вибуло (Сума зносу): [Машини, обладнання] ........................ 0 тис.грн.
Вибуло (Сума зносу): [Інструменти, прилади, інвентар (меблі)] .... 1 тис.грн.
Вибуло (Сума зносу): [Інші необоротні матеріальні активи] ........ 0 тис.грн.

Нарахована амортизація: [Всього] .................................... 3 208 тис.грн.
Нарахована амортизація: [Будинки(капремонт),передав.пристрої] ....... 3 144 тис.грн.
Нарахована амортизація: [Машини, обладнання] ............................ 0 тис.грн.
Нарахована амортизація: [Інструменти, прилади, інвентар (меблі)] ....... 61 тис.грн.
Нарахована амортизація: [Інші необоротні матеріальні активи] ............ 3 тис.грн.

Первісна вартість на 31.12.2020: [Всього] .................................... 164 792 тис.грн.
Первісна вартість на 31.12.2020: [Будинки(капремонт),передав.пристрої] ....... 159 225 тис.грн.
Первісна вартість на 31.12.2020: [Машини, обладнання] .......................... 2 332 тис.грн.
Первісна вартість на 31.12.2020: [Інструменти, прилади, інвентар (меблі)] ...... 3 063 тис.грн.
Первісна вартість на 31.12.2020: [Інші необоротні матеріальні активи] ............ 172 тис.грн.

Сума зносу на 31.12.2020 [Всього] .................................... 90 160 тис.грн.
Сума зносу на 31.12.2020 [Будинки(капремонт),передав.пристрої] ....... 84 643 тис.грн.
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Сума зносу на 31.12.2020 [Машини, обладнання] ......................... 2 332 тис.грн.
Сума зносу на 31.12.2020 [Інструменти, прилади, інвентар (меблі)] ..... 3 013 тис.грн.
Сума зносу на 31.12.2020 [Інші необоротні матеріальні активи] ........... 172 тис.грн.

Сальдо  на 31.12.2020р.: [Всього] .................................... 74 632 тис.грн.
Сальдо  на 31.12.2020р.: [Будинки(капремонт),передав.пристрої] ....... 74 582 тис.грн.
Сальдо  на 31.12.2020р.: [Машини, обладнання] ............................. 0 тис.грн.
Сальдо  на 31.12.2020р.: [Інструменти, прилади, інвентар (меблі)] ........ 50 тис.грн.
Сальдо  на 31.12.2020р.: [Інші необоротні матеріальні активи] ............. 0 тис.грн.
---------------------
   Строк корисного використання об'єктів основних засобів для цілей бухгалтерського обліку 
визначається виходячи з таких допустимих строків 
корисного використання:
---------------------
Будівля ................... 36 років
Комп'ютерне обладнання ..... 2 роки
Машини та обладнання ....... 5 років
Транспортні засоби ..........5 років
Офісне обладнання .......... 4 роки
Меблі ...................... 4 роки
Інші основні засоби ....... 12 років
---------------------
   Протягом звітного періоду ,що закінчується 31 грудня 2020 року Товариство не оформлювало та
 не передавало у заставу основні засоби 
та нематеріальні активи.
   У Товаристві відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються та знаходяться на 
консервації та реконструкції. Первісна 
вартість повністю амортизованих основних засобів станом на 1 січня 2021 року становить 5345 
тис. грн. ( на 1 січня 2020 - 5000 тис .грн)
Для нарахування амортизації основних засобів, застосовується прямолінійний метод нарахування 
амортизації. Амортизація нараховується щомісяця.
Коли активи продають або ліквідують, різницю між чистими надходженнями та чистою 
балансовою сумою активів визнають у складі операційного 
доходу або витрат  відповідно.
   Для оцінки справедливої вартості капітального ремонту будівлі незалежний оцінювач - ТОВ 
"Столиця -груп" станом на 01.07.2009р. здійснив 
оцінку, яка була відображена у складі власного капіталу. Товариство станом на звітну дату має 
договір операційної оренди приміщення. 
Оренда укладена охоронно-орендним договором № 136 від 23.04.1996 року, який передає ПрАТ 
«УМВБ» право використання будинку «Контрактовий 
будинок» розташованого по вулиці Межигірська 1, протягом періоду часу в обмін на винагороду. 
Орендні платежі за цім договором визнаються 
як операційні витрати протягом усього строку дії договору. Коригування відбувається разом із 
відповідним перерахунком права користування 
активом . 
   Усі інші договори оренди, в яких Товариство виступає в якості орендодавця, класифікуються як 
операційна оренда: об'єкт оренди продовжує 
відображатися на балансі Товариства, а орендні платежі, як правило, визнаються у вигляді доходу
 на основі прямолінійного методу протягом 
строку дії оренди. МСБО 36 «Зменшення корисності активів» вимагає від Товариства проводити 
аналіз вартості основних засобів стосовно 
зменшення їх корисності щоразу, коли події чи зміна обставин вказують, що залишкова вартість 
активу може бути не відшкодована. У випадку, 
коли залишкова вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування, у звіті про 

© SMA 228770572020 р. 



прибутки та збитки визнається збиток від 
зменшення корисності. При цьому відшкодовувано вартість активу дорівнює більшій з двох 
величин: чистій ціні реалізації або вартості 
використання. Чиста ціна реалізації - це кошти, що можуть бути отримані від реалізації активу на 
комерційних засадах, в той час як вартість 
використання являє собою теперішню вартість очікуваних майбутніх грошових потоків, що 
будуть отримані в результаті подальшого використання 
активу та його ліквідації після завершення строку експлуатації. Сума очікуваного відшкодування 
визначається для кожного активу або, якщо 
це неможливо, для одиниці, що генерує грошові кошти. Раніше визнані втрати від зменшення 
корисності сторнуються, якщо були зміни в 
оцінках, що використовувалися для визначення вартості відновлення. Проте на суму, що не 
перевищує балансову вартість, яка могла б бути 
визначеною, ніякі втрати від знецінення не були визнані в попередніх роках. Після визнання 
збитку від зменшення корисності амортизація 
основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої 
балансової вартості необоротного активу на систематичній 
основі протягом строку корисного використання. Потенційного збитку від зменшення корисності 
активів, Товариство не визначило, і тому не 
оцінює суму очікуваного відшкодування.

___________________ НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ: ________________________

   Бухгалтерський облік нематеріальних активів здійснювати відповідно з вимогою МСФЗ 38 
«Нематеріальні активи».Первісною оцінкою 
нематеріального активу є його собівартість. Собівартість окремо придбаного нематеріального 
активу - це сума сплачених коштів або їх 
еквівалентів, або справедлива вартість іншої форми компенсації, наданої для отримання активу на
 момент його придбання або створення.
   Собівартість нематеріального активу, окремо придбаного, включає ціну придбання, в тому числі
 ввізне мито та безповоротні податки, за 
вирахуванням торговельних знижок і всіх витрат, прямо пов'язаних з приведенням активу в стан 
для використання за призначенням. Подальші 
витрати збільшують собівартість нематеріального активу якщо існує ймовірність того, що ці 
витрати призведуть до майбутніх вигод , які 
перевищують первісно оцінений рівень ефективності та ці витрати можливо достовірно оцінити і 
віднести до відповідного активу. Всі подальші 
витрати на нематеріальний актив, що необхідні для підтримки первісно оціненої ефективності 
активу, визнаються витратами звітного періоду.
   Після первісного визнання, надалі нематеріальний актив враховується методом первісної 
вартості за вирахуванням накопиченої амортизації 
та накопичених збитків від знецінення.
   Рух нематеріальних активів за період з 01.01.2020р. по 31.12.2020р. представлений наступним 
чином:
---------------------
Нематеріальні активи [Залишок на 01.01.2020р.(Первісна вартість)].. 1 311 тис.грн.
Нематеріальні активи [Залишок на 01.01.2020р.(Знос)]................. 397 тис.грн.
Нематеріальні активи [Надійшло за рік]................................ 40 тис.грн.
Нематеріальні активи [Нарахована амортизація за рік]................. 661 тис.грн.
Нематеріальні активи [Залишок на 31.12.2020р.(Первісна вартість)].. 1 351 тис.грн.
Нематеріальні активи [Залишок на 31.12.2020р.(Знос)]............... 1 058 тис.грн.
---------------------
   Відповідно до МСФЗ (IAS) 38, амортизації підлягає тільки нематеріальний актив, що має 
кінцевий період корисного використання і 
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включають капіталізоване програмне забезпечення та ліцензії. Витрати, безпосередньо пов’язані з
 розробкою унікальних програмних продуктів, 
які можуть бути ідентифіковані та контролюються, відображаються у складі нематеріальних 
активів, якщо ймовірне надходження економічних 
вигід, що перевищують витрати. Всі інші витрати, пов’язані з програмним забезпеченням, 
наприклад, його обслуговуванням, відносяться на 
витрати по мірі їх здійснення. Для нарахування амортизації застосовується прямолінійний метод. 
Нарахування амортизації проводиться щомісяця. 
Розрахунковий строк служби для програмного забезпечення встановлено 2 роки. Амортизація 
нематеріальних активів включена до статті 
«Адміністративні витрати» звіту про сукупні доходи.Нарахування амортизації починається, з 
місяця, наступного за місяцем, коли актив 
фактично готовий до використання, припиняється з наступного місяця, коли актив 
класифікований як призначений для продажу або, коли 
припиняється визнання активів.

__________________ ДОВГОСТРОКОВІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ: _________________

   Станом на 31.12.2020р. на балансі Товариства обліковуються довгострокові  фінансові 
інвестиції у розмірі 10000грн. у вигляді простих 
іменних акцій у бездокументарній формі Публічного акціонерного товариства «Національний 
депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) в 
кількості 1 шт., номінальною вартістю 10000,00 грн. Фінансова інвестиція була класифікована у 
фінансовій звітності за вартістю придбання. 
Товариство не має контролю та суттєвого впливу по відношенню до Публічного акціонерного 
товариства «Національний депозитарій України». 
Товарна біржа «Кримська міжбанківська валютна біржа» (код за ЄДРПОУ 20727632) – 20,0 тис. 
грн..Універсальна товарна біржа «Контрактовий 
дім УМВБ» (код за ЄДРПОУ 31813611) – 7449,0 тис. грн. Товариство в 2001 році стало 
засновником УТБ «Контрактовий дім УМВБ», з часткою 
володіння в пайовому капіталі в розмірі 99.7% .Так як товарна біржа є неприбутковою 
організацію та її доходи не розподіляються серед 
засновників навіть у разі її ліквідації.

__________________ ЗАПАСИ: ___________________

   До складу запасів у 2020 році, що оцінюються відповідно з МСБО 2 «Запаси»  віднесені 
канцтовари, господарські та інші матеріали.
Одиницею запасів вважається  їх найменування або однорідна група (вид) в межах одного коду 
УКТ ЗЕД.Собівартість цих запасів включає 
витрати на їх придбання. Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО. Балансова 
вартість запасів за рік, що закінчився 
31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року, представлена таким чином:
---------------------
Запаси [Станом  на 31.12.2019р.] ...... 45 тис.грн.
Запаси [Станом  на 31.12.2020р.] ...... 61 тис.грн.
---------------------

_________________ ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ: ______________

   Поточна дебіторська заборгованість згідно даних балансу, складених за МСФЗ представлена 
наступним чином:
---------------------
Дебіторська заборгованість за роботи, послуги, товари [Станом  на 31.12.2019р.] .................... 0 
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тис.грн.
Дебіторська заборгованість за роботи, послуги, товари [Станом  на 31.12.2020р.] .................... 0 
тис.грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом  [Станом  на 31.12.2019р.] ................. 
184 тис.грн.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом  [Станом  на 31.12.2020р.] .................. 48 
тис.грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів   [Станом  на 31.12.2019р.] 
....... 2 тис.грн.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів   [Станом  на 31.12.2020р.] 
....... 0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків [Станом  на 31.12.2019р.] 
... 100 тис.грн.
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків [Станом  на 31.12.2020р.] 
..... 0 тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість* [Станом  на 31.12.2019р.] ............................ 18 868 
тис.грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість* [Станом  на 31.12.2020р.] ............................ 18 349 
тис.грн.

Дебіторська заборгованість - Всього: [Станом  на 31.12.2019р.] ................................ 19 154 тис.грн.
Дебіторська заборгованість - Всього: [Станом  на 31.12.2020р.] ................................ 18 397 тис.грн.
---------------------
   *Інша поточна дебіторська заборгованість включає :
---------------------
Заборгованість за рішенням суду (Банк ЕБРЗ та Скрипська Н.О.) [Станом  на 31.12.2019р.] .. 10 
602 тис.грн.
Заборгованість за рішенням суду (Банк ЕБРЗ та Скрипська Н.О.) [Станом  на 31.12.2020р.] .. 10 
602 тис.грн.

Надання поворотної фінансової допомоги ТОВ "Кредит-рейтинг" [Станом  на 31.12.2019р.] ..... 1 
635 тис.грн.
Надання поворотної фінансової допомоги ТОВ "Кредит-рейтинг" [Станом  на 31.12.2020р.] ..... 1 
475 тис.грн.

Надання поворотної фінансової допомоги ТОВ "Група "УМВБ" [Станом  на 31.12.2019р.] ........ 5 
453 тис.грн.
Надання поворотної фінансової допомоги ТОВ "Група "УМВБ" [Станом  на 31.12.2020р.] ........ 5 
453 тис.грн.

Інші (розрахунки з постачальниками) [Станом  на 31.12.2019р.] ............................. 1 178 тис.грн.
Інші (розрахунки з постачальниками) [Станом  на 31.12.2020р.] ............................... 819 тис.грн.

Всього: [Станом  на 31.12.2019р.] ........................................................ 18 868 тис.грн.
Всього: [Станом  на 31.12.2020р.] ........................................................ 18 349 тис.грн.
---------------------
   Прострочена заборгованість 65 313,00 грн. - Андронов О.Б.
__________________ ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ: ________________

   Станом на 31 грудня 2020 року Статутний капітал Товариства становить 36 000 000 грн., 
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поділений на 360000 простих іменних 
акцій номінальною вартістю 100 грн. кожна. Станом на 31.12.2020р. Статутний капітал 
Товариства сформований та сплачений у повному 
обсязі і зареєстрований у відповідності із діючим законодавством України.
---------------------
Зареєстрований капітал [на 31.12.2018].............36 000 тис.грн.
Зареєстрований капітал [Зміни (+ або -) за 2019]........0 тис.грн.
Зареєстрований капітал [на 31.12.2019].............36 000 тис.грн.
Зареєстрований капітал [Зміни (+ або -) за 2020]........0 тис.грн.
Зареєстрований капітал [на 31.12.2020].............36 000 тис.грн.

Капітал в дооцінках [на 31.12.2018].............60 467 тис.грн.
Капітал в дооцінках [Зміни (+ або -) за 2019]...-2 262 тис.грн.
Капітал в дооцінках [на 31.12.2019].............58 205 тис.грн.
Капітал в дооцінках [Зміни (+ або -) за 2020]...-2 261 тис.грн.
Капітал в дооцінках [на 31.12.2020].............55 944 тис.грн.

Резервний капітал [на 31.12.2018].............4 013 тис.грн.
Резервний капітал [Зміни (+ або -) за 2019].......0 тис.грн.
Резервний капітал [на 31.12.2019].............4 013 тис.грн.
Резервний капітал [Зміни (+ або -) за 2020].......0 тис.грн.
Резервний капітал [на 31.12.2020].............4 013 тис.грн.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) [на 31.12.2018].............-2 031 тис.грн.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) [Зміни (+ або -) за 2019]...-1 146 тис.грн.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) [на 31.12.2019].............-3 177 тис.грн.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) [Зміни (+ або -) за 2020]...-2 245 тис.грн.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) [на 31.12.2020].............-5 422 тис.грн.

Усього [на 31.12.2018].............98 449 тис.грн.
Усього [Зміни (+ або -) за 2019]...-3 408 тис.грн.
Усього [на 31.12.2019].............95 041 тис.грн.
Усього [Зміни (+ або -) за 2020]...-4 506 тис.грн.
Усього [на 31.12.2020].............90 535 тис.грн.
---------------------
   Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку або за 
рахунок нерозподіленого прибутку. 
До досягнення, встановленого Статутом розміру Резервного капіталу, розмір щорічних 
відрахувань не може бути менше 5% від суми 
чистого прибутку Товариства за рік.
   Капітал у дооцінках Товариства утворений за рахунок проведення дооцінки основних засобів -  
капітального ремонту нежилої 
споруди "Контрактовий будинок" за адресом : м. Київ, вул. Межигірська, 1. Відповідно до правил 
встановленої облікової політики 
Товариства дооцінка, яка входить до складу власного капіталу зменшується в розмірі нарахованої 
амортизації. Дооцінку майна - 
капітального ремонту для цілей бухгалтерської переоцінки провів суб’єкт оціночної діяльності - 
незалежний оцінювач  ТОВ 
"Столиця-груп". Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого 
прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку. 
До досягнення, встановленого Статутом розміру Резервного капіталу (15% статутного капіталу), 
розмір щорічних відрахувань не може 
бути менше 5% від суми чистого прибутку Товариства за рік. Кошти резервного капіталу 
використовуються для покриття збитків Товариства.
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Відповідно до українського законодавства прибуток Товариства як біржі спрямовується на 
розвиток Товариства та не підлягає розподілу 
між його акціонерами.

_____________ КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ: 
__________________

   Поточна кредиторська заборгованість обліковується і відображається в балансі по первісній 
вартості, що дорівнює справедливій 
вартості отриманих активів або послуг або за вартістю погашення.
   Вартість поточних зобов’язань Товариства за період, що закінчилися 31 грудня 2019 року та 31 
грудня 2020 року, представлена 
таким чином:
---------------------
Поточна заборгованість за розрахунками за товари, послуги [Сальдо на 31.12.2019р.] ..... 1 
тис.грн.
Поточна заборгованість за розрахунками за товари, послуги [Сальдо на 31.12.2020р.] ... 121 
тис.грн.

Поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом [Сальдо на 31.12.2019р.] ............. 0 тис.грн.
Поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом [Сальдо на 31.12.2020р.] ............ 35 тис.грн.

Інші поточні  зобов’язання [Сальдо на 31.12.2019р.] .................................. 167 тис.грн.
Інші поточні  зобов’язання [Сальдо на 31.12.2020р.] .................................. 598 тис.грн.

Всього: [Сальдо на 31.12.2019р.] ..................................................... 168 тис.грн.
Всього: [Сальдо на 31.12.2020р.] ..................................................... 754 тис.грн.
---------------------
_____________________ ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ: _______________________

   Грошові кошти на рахунках  в банках станом на 31.12.2020р. складають 429 тис. грн. Кошти 
розмішені на поточних 
рахунках у наступних банках:
 - Національний банк України (МФО 300001) (поточний),
 - АТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 380805 ) (поточний)
 - ПАТ "Перший Український Міжнародний банк" (МФО 334851) (поточний)
 - АТ "Альфа- банк" (МФО 300346) (поточний)
 - ПАТ " Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"(МФО 344443) 
(поточний)
 -Казначейство України (МФО 899998).
   Основна сума залишку грошових коштів (61%) на кінець звітного періоду в ПАТ"Перший 
Український Міжнародний банк". Незалежне 
рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ 
«ПУМБ» на рівні uaААA. Агентство також 
підтвердило рейтинг надійності депозитів банку на рівні «5» (найвища надійність).Це вказує на 
надійність банку та надає можливість 
припущення ,що амортизована собівартість грошових коштів станом на звітну дату дорівнює їх 
номінальній вартості.
   Умови розміщення коштів на депозитах передбачають короткий строк з погашенням до кінця 
поточного року, процентні ставки відповідають 
ринковим, проценти виплачувались своєчасно. Кредитних ризиків немає.Валютні операції 
Товариство не здійснювало та не проводило 
протягом звітного періоду. Слід зазначити, що у статті Звіту про рух грошових коштів «Інші 
надходження» та «Інші витрачання» 
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відображаються гарантійні внески, отриманні від клієнтів для участі в торгах або аукціонах ПрАТ
 «УМВБ», а саме:
---------------------
Інші надходження [за 2019 рік] ............. 135 тис.грн.
Інші надходження [за 2020 рік] ............. 200 тис.грн.

Інші витрачання [за 2019 рік] ............. 81 тис.грн.
Інші витрачання [за 2020 рік] ............. 59 тис.грн.
---------------------
________________ ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ: 
_______________
   Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість 
чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу 
суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь 
точно передбачити неможливо.
   Управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу і є важливим елементом 
її діяльності. Програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових 
ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники 
Товариства. Оперативний та юридичний контроль мають на меті забезпечувати належне 
функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних 
ризиків.
   Для професійних учасників фондового ринку, що провадять діяльність з організації торгівлі на 
фондовому ринку,
ключовим є операційний ризик,  а для Товариства, як фондової біржі, що здійснює кліринг та 
розрахунки за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів), які укладаються 
на такій біржі, - також і ризик ліквідності, ринковий та кредитний ризики.
   ОПЕРАЦІЙНИЙ РИЗИК – це ризик втрат через неадекватність чи порушення (недотримання) 
внутрішніх процесів, збоїв у діяльності і функціонуванні системи або ризик втрат унаслідок 
зовнішніх подій, це ризик пов’язаний с прямими або непрямими витратами Товариства.
   Управління операційними ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі 
розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість 
чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення. 
   Товариство проводить виважену політику підбору кваліфікованих кадрів, постійно проводить 
навчання та підвищення кваліфікації персоналу (70% співробітників отримали кваліфікаційні 
посвідчення ).Всі повноваження персоналу є чітко регламентованими та контрольованими. 
Рішення про вчинення значних правочинів приймаються відповідно до норм Статуту ПрАТ 
«УМВБ».
   КРЕДИТНИЙ РИЗИК – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не 
зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. 
Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки 
в банках, облігації та дебіторська заборгованість. Основним методом оцінки кредитних ризиків 
керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого 
використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація, щодо їх 
спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство схильне до кредитного ризику, 
пов`язаному з його операційною діяльністю – щодо зобов`язань учасників клірингу, торговельної 
дебіторської заборгованості, наявністю депозитів в 
банках та валютними операціями. Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом 
Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовується доступна 
інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання.
   Товариство контролює на постійній основі стан дебіторської заборгованості. Юридичний 
департамент здійснює претензійну роботу щодо стягнення заборгованості.
   РИНКОВИЙ РИЗИК – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює 
три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик 
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виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та
 валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, 
облігації та інші фінансові інструменти.
   Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.Товариство на даному 
етапі своєї діяльності не володіє активами та немає зобов’язань номінованими в іноземній валюті.
   Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. 
Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме 
як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.
   РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні 
зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки 
грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює контроль ліквідності 
шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з 
дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов’язаннями, а також 
прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. 
   Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками з 
якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійного 
моніторингу за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління 
ризиками. 
   Товариство згідно із Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на 
фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого Рішенням НКЦПФР 
від 01.10.2015 № 1597, щомісяця надає НКЦПФР інформацію щодо відповідності пруденційних 
показників Товариства, як організатора торгів, нормативним показникам та виконання ним вимог 
до системи управління ризиками. В Товаристві створена Служба внутрішнього аудиту 
(контролю), діяльність якої здійснюється відповідно до Положення про таку службу.
   Для вимірювання та оцінки ризиків Товариства, що провадить на фондовому ринку, 
використовуються такі показники:
---------------------
Норматив достатності власних коштів (Нормативне значення:не менше 1)........... 10,67
Коефіцієнт покриття операційного ризику (Нормативне значення: не менше 1)....... 21,12
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Нормативне значення: не менше 0,5)............ 0,57
Розмір власних коштів (Нормативне значення: не менше 18 750 000 грн.)...... 27 777 520 грн.
---------------------
   Таким чином, виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що станом на 31.12.2020 
року пруденційні показники перевищують нормативні значення, що свідчіть про здатність 
Товариства утримувати достатній обіг власних коштів для покриття витрат, ліквідних активів для 
покриття зобов’язань ,а також достатність ресурсів для покриття операційного ризику.
   Товариство намагається підтримувати стабільний рівень капіталу з метою забезпечення довіри з
 боку акціонерів та інших учасників ринку, а також сталого розвитку бізнесу в майбутньому. 
   Політика Товариства щодо управління капіталом у рамках діяльності спрямована на підтримку 
достатнього рівня капіталу, передбаченого вимогами Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок» та нормативно-правовими актами Національної комісії з  цінних паперів та 
фондового ринку. 
   Основним джерелом капіталу, яким користується Товариство, є статутний капітал.Вимоги щодо
 капіталу, як правило, регулярно прогнозуються і оцінюються до прогнозів щодо наявного 
капіталу і очікуваної внутрішньої ставки доходності, включаючи аналіз ризиків і аналіз 
чутливості. 
Складовою частиною політики управління ризиком є забезпечення у кожному періоді достатніх 
грошових потоків для виконання зобов’язань.
---------------------
Зареєстрований капітал [на 31.12.2020р.]......................... 36 000 тис.грн.
Капітал в дооцінках [на 31.12.2020р.]............................ 55 944 тис.грн.
Резервний капітал [на 31.12.2020р.]............................... 4 013 тис.грн.
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Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) [на 31.12.2020р.].... -5 422 тис.грн.
Власний капітал, Всього: [на 31.12.2020р.]....................... 90 535 тис.грн.
---------------------
   Результативними показниками оцінки ефективності системи управління власним капіталом є: 
 - коефіцієнт автономії - показує, яку частину у загальних вкладах у підприємство складає власний
 капітал. Він характеризує фінансову незалежність підприємства від зовнішніх джерел 
фінансування його діяльності. Оптимальне значення більше 0,5 (відношення власного капіталу до
 валюти балансу).
 - коефіцієнт фінансової стійкості - показує рівень залежності від позикового капіталу 
(відношення власного капіталу до зобов'язань);
 - коефіцієнт доходності капіталу - відношення чистих операційних доходів до загальної суми 
власного капіталу.
   Аналіз показників управління капіталом за квартали, що закінчилися 31 грудня 2019 року та 31 
грудня 2020 року, представлена таким чином:
---------------------
Коефіцієнт автономії [Станом  на 31.12.2019р.] ................. 0,9
Коефіцієнт автономії [Станом  на 31.12.2020р.] ................. 0,9

Коефіцієнт фінансової стійкості [Станом  на 31.12.2019р.] ...... 6,8
Коефіцієнт фінансової стійкості [Станом  на 31.12.2020р.] ...... 6,9

Коефіцієнт доходності капіталу [Станом  на 31.12.2019р.] ....... 0,06
Коефіцієнт доходності капіталу [Станом  на 31.12.2020р.] ....... 0,04
---------------------

_______________ РОЗКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ: ______________

   Пов’язаними вважаються сторони, які перебувають під спільним контролем або коли одна зі 
сторін має можливість контролювати іншу 
сторону або чинити на неї істотний вплив у процесі прийняття фінансових та управлінських 
рішень, як це визначено МСФЗ (IAS) 24 
«Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін». 
   В розумінні МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», пов’язаними 
сторонами для ПрАТ «УМВБ» є: УТБ «Контрактовий 
дім УМВБ» (код ЄДРПОУ 31813611).
   Операції з пов’язаними сторонами:
---------------------
УТБ «Контрактовий дім УМВБ» (ЄДРПОУ 31813611) [Надання послуг] за 2019 рік ....5 434 
тис.грн.
УТБ «Контрактовий дім УМВБ» (ЄДРПОУ 31813611) [Надання послуг] за 2020 рік ......416 
тис.грн.
---------------------
   Залишки по операціях з пов’язаними сторонами:
---------------------
УТБ «Контрактовий дім УМВБ» (ЄДРПОУ 31813611) [Фінансові інвестиції] Станом  на 
31.12.2019р. ....7 449 тис.грн.
УТБ «Контрактовий дім УМВБ» (ЄДРПОУ 31813611) [Фінансові інвестиції] Станом  на 
31.12.2020р. ....7 449 тис.грн.
---------------------
   Розкриття інформації щодо компенсації провідному управлінському персоналу за 2020 рік:
---------------------
Провідний управлінський персонал [Витрати на оплату праці]...... 218 тис.грн.
Провідний управлінський персонал [Єдиний соціальний внесок]...... 50 тис.грн.
---------------------
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_________________ ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ: ___________________

   Середньооблікова чисельність персоналу за 2020 рік склала 10 чоловік. Основна та додаткова 
заробітна плата, 
мат. допомога за 2020 рік - 872 тис. грн.Відрахування на соціальні заходи за 2020 рік - 185 тис. 
грн.Підприємство здійснює відрахування на соціальні заходи (ЕСВ) за ставкою 22%, що діяла 
протягом року, виходячи з нарахованої заробітної плати. Ці відрахування відображаються як 
витрати у тому звітному періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата. Підприємство 
не приймає участі у державній пенсійній програмі з визначеною виплатою, яка передбачає 
достроковий вихід на пенсію, працівників що  працюють на посадах із шкідливими та 
небезпечними для здоров’я умовами праці. Відповідні зобов’язання не нараховуються.
   Бухгалтерський облік розрахунків за виплатами працівникам здійснюється відповідно до МСФЗ
 19 (IAS) «Виплати працівникам».Виплати працівникам нараховуються згідно штатного 
розкладу.Аналітичний облік за виплатами працівникам ведеться по кожному працівнику, видам 
виплат та утримань.

______ УМОВНІ АКТИВИ, ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА НЕВИЗНАНІ КОНТРАКТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ: 
____________

   Судові процеси у періоді з 01.01.2020р. по 31.12.2020р.
   Оболонський районний суд м. Києва 01.11.2012 виніс Рішення задовольнити Позов ПрАТ 
«УМВБ» до Скрипської Н.О. та стягнути із Скрипської Н.О. на користь ПрАТ «УМВБ» 
заборгованість у сумі 10 602 108,57 грн. Скрипською Н.О. була подана апеляційна скарга до 
апеляційного суду м. Києва, який 03.04.2014 виніс Рішення скасувати рішення Оболонського 
районного суду м. Києва від 01.11.2012 і відмовити у стягненні заборгованості. Вищий 
спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ 01.10.2014 розглянув 
касаційну скаргу ПрАТ «УМВБ» на рішення апеляційного суду м. Києва від 03.04.2014 і виніс 
рішення касаційну скаргу задовольнити, скасувати рішення апеляційного суду м. Києва від 
03.04.2014, залишити в силі рішення Оболонського районного суду м. Києва від 01.11.2012, тобто 
стягнути із Скрипської Н.О. на користь ПрАТ «УМВБ» заборгованість у сумі 10 602 108,57 грн. 
01.10.2014 рішення Оболонського районного суду м. Києва від 01.11.2012 набрало чинності.
   В свою чергу, 09.07.2015 відкрито виконавче провадження № 48085793. 30.07.2015 звернено 
стягнення на майно Скрипської Н.О.. Станом на 31.12.2020р. вищевказана заборгованість 
Скрипської Н.О. на користь ПрАТ «УМВБ» у сумі 10 602 108 грн. 57 коп. залишається без змін.
   Окрім того, 28.08.2015 Скрипською Н.О. подано позов до Подільського районного суду міста 
Києва про визнання кредитного договору недійсним. 23.11.2018 відбулась заміна судді по 
вищезазначеній справі (у зв'язку із звільненням судді з посади). Наразі справа знаходиться на 
стадії судового розгляду. Наступне засідання призначено до судового розгляду на 17.05.2021р.

_____________ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ: ______________

   Подій після дати балансу, які б мали суттєвий вплив на дані фінансової звітності та фінансовий 
результат не було.

                    Голова Правління                                    Гулей А.І.

                    Головний бухгалтер                                  Липинська О.О.
ПРИМІТКИ
ДО  КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
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«УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА»
ЗА 2020 РІК

____ ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ _____

---------------------
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ............22877057
                                                            Приватне акціонерне товариство «Українська 
Повна назва.....................................міжбанківська валютна біржа»
Скорочена назва…........................ПрАТ «УМВБ»
                                                           21.07.1993р. зареєстровано в НБУ України;
                                                             27.02.1997р. державна перереєстрація «Українська 
міжбанківська валютна 
                                                             біржа»;01.02.2002р. перереєстрація в Закрите акціонерне 
товариство 
                                                              «Українська міжбанківська валютна біржа»; 03.11.2009р. 
перейменування на 
Дата державної реєстрації..............Приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська 
валютна біржа».
Юридична та фактична адреса............04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1
Країна реєстрації...............................Україна
Офіційна сторінка в Інтернеті..........https://www.uicegroup.com

 Адреса електронної пошти...............uice@uice.com.ua
                                                                        66.11 - Управління   фінансовими ринками.Ліцензія на 
провадження                  
                                                                        професійної діяльності на фондовому ринку – 
діяльності з організації торгівлі 
                                                                        на фондовому ринку, рішення Національної комісії з 
цінних паперів та
Характеристика основних                        фондового ринку про видачу № 123 від 17 березня 2020 
року. Термін дії – не-
напрямків діяльності, сфер бізнесу....... обмежений.
Дата затвердження фінансової звіт-
ності до випуску Правлінням ПрАТ
"УМВБ"..........................................................19/04/2021
Дочірня компанія (Назва)...........................Універсальна товарна біржа "Контрактовий дім УМВБ"
Дочірня компанія (Код  за ЄДРПОУ)......31813611
Дочірня компанія (Доля)............................99.7%
---------------------

___________ ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, В ЯКОМУ ГРУПА ПРОВОДИТЬ СВОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЬ ____________

   Група функціонує в нестабільному середовищі, що пов’язано з глибокою економічною кризою, 
яка викликана карантинними заходами у зв’язку з поширенням COVID-19. Через пандемію 
COVID-19 світовій економіці загрожує "серйозний удар", вона стала викликом для світової 
економіки. Значна кількість компаній в країні вимушені припиняти або обмежувати свою 
діяльність на невизначений на дату підготовки цієї фінансової звітності час. Заходи, що 
вживаються для стримування поширення вірусу, включаючи обмеження руху транспорту, 
карантин, соціальні дистанції, призупинення діяльності об’єктів інфраструктури, тощо 
уповільнюють економічну діяльність компаній. Заходи, що вживаються по всьому світу з метою 
боротьби з поширенням COVID-19, призводять до необхідності 
обмеження ділової активності, що впливає на попит, а також до необхідності профілактичних 
заходів, спрямованих на запобігання поширенню інфекції. На тлі цих подій відбулося істотне 
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падіння фондових ринків, відбулося ослаблення української гривні до долара США і євро, і 
підвищилися ставки кредитування. Незважаючи на те, що, на момент випуску даної фінансової 
звітності ситуація все ще знаходиться в процесі розвитку, представляється, що негативний вплив 
на світову економіку і невизначеність щодо подальшого економічного зростання можуть в 
майбутньому негативно позначитися на фінансовому становищі і фінансових результатах Групи. 
Керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримання стабільної 
діяльності Групи в умовах, що склалися. Остаточний результат політичної та економічної ситуації
 в Україні та її наслідки передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший суттєвий
 вплив на економіку України та бізнес Групи.

__________ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ І ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
 ____________
   Дана фінансова звітність була підготовлена відповідно до всіх вимог Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ), Міжнародних Стандартів Бухгалтерського Обліку (МСБО) та 
Інтерпретацій, розроблених Комітетом з інтерпретації міжнародних стандартів фінансової 
звітності, які були офіційно затвердженими Міністерством Фінансів України станом на 31 грудня 
2020 року та розміщені на його офіційному веб-сайті на дату складання цієї фінансової звітності. 
Концептуальною основою підготовки та надання фінансової звітності підприємства є 
зрозумілість, порівнянність, доречність, надійність у відповідності до МСФЗ.
   Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою Групи. 
Уся фінансова інформація, представлена в українських гривнях, округлюється до найближчої 
тисячі, якщо не зазначено інше. Визначена межа суттєвості при складанні фінансової звітності 
складає 1000 грн.  Дана фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення 
безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань 
відбувається в ході звичайної діяльності. 
   Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, 
якщо б Група не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності у 
відповідності з принципом безперервності діяльності. Фінансова звітність Групи є фінансовою 
звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового 
стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Групи для задоволення 
інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
   Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті 
такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і 
зможуть бути оцінені.
   Дана фінансова звітність була підготовлена на основі методу нарахування (за винятком звіту 
про рух грошових коштів). Відповідно до цього методу, результати операції визнаються за 
фактом їх здійснення (а не за фактом отримання або витрачання грошових коштів або їх 
еквівалентів), відображаються в облікових записах і включаються у фінансову звітність періодів, 
до яких відносяться. Дана фінансова звітність була підготовлена з урахуванням пріоритету 
економічного змісту над юридичною формою. Дана фінансова звітність була підготовлена 
відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю, за винятком фінансових інструментів 
доступних для продажу, які оцінюються за справедливою вартістю. Група застосовує відповідні 
до МСФЗ методи визначення справедливої вартості. Основою визначення справедливої вартості є
 припущення, що Група діє безперервно і не має ні наміру, ні потреби ліквідувати чи суттєво 
скоротити обсяг своєї діяльності або здійснювати операції за несприятливих умов. Фінансові 
інструменти, щодо яких Група визначає справедливу вартість, є такими, що мають котирування 
на активному ринку, їх ціни регулярно доступні та відображають фактичні і регулярно 
здійснювані ринкові операції між незалежними сторонами. Існування опублікованих цін 
котирування на активному ринку є, як правило, найкращим доказом справедливої вартості, який 
застосовується Група для оцінки фінансового інструменту. 
   Оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості Групи здійснюється первісно за її 
номінальною (контрактною) вартістю, в подальшому базуючись на припущенні того, що 
дебіторська та кредиторська заборгованість є короткостроковою, Група вважає, що її номінальна 
вартість є справедливою і не амортизується.
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_________ СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ __________
   Датою переходу Групи на облік за МСФЗ є 01 січня 2014 року. За деякими винятками, 
Міжнародний стандарт фінансової звітності 1(МСФЗ 1) вимагає ретроспективного застосування 
редакції МСФЗ, чинних станом на 31 грудня 2014 року, при підготовці вхідного балансу по 
МСФЗ на 01 січня 2014 року і в наступних періодах до дати першої фінансової звітності за 
МСФЗ.
   При підготовці цієї фінансової звітності за МСФЗ керівництво виходило з усієї наявної в нього 
інформації про очікувані стандарти, тлумачення, факти і обставини, а також принципи облікової 
політики, які застосовуються при підготовці комплекту фінансової звітності відповідно з МСФЗ 
станом на 31.12.2020 року. 
   Нижче представлені основні зміни облікової політики, пов’язані із застосуванням стандартів та 
інтерпретацій, які були вперше застосовані в 2020 році. 
   Облікова політика побудована відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» в частині застосування в бухгалтерському обліку Міжнародних 
стандартів фінансової звітності, а також з метою забезпечення на підприємстві єдиної методики 
відображення господарських операцій та складання достовірної фінансової звітності. Облікова 
політика встановлює принципи визнання та оцінки об’єктів обліку, визначення та деталізації 
окремих статей фінансової звітності. Основними якісними характеристиками фінансової звітності
 є зрозумілість, доречність, істотність, надійність, правдиве відображення, переважання суті над 
формою, нейтральність, обачність, повнота, порівнянність, автономність підприємства. 
Використання основних якісних характеристик дозволяє забезпечити достовірне та об'єктивне 
складання фінансової звітності щодо фінансового стану, результатів діяльності та змін у 
фінансовому стані Групи. Облікова політика Групи базується на основних принципах 
бухгалтерського обліку та дотримується таких основних критеріїв як:
 - наступність, тобто залишки на балансових та позабалансових рахунках на початок поточного 
звітного періоду повинні відповідати залишкам на кінець попереднього періоду;
 - повнота відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської діяльності; 
 - усі господарські операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-
яких винятків. Фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні 
наслідки операцій Групи, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею; 
 - обачність, застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до яких активи 
та/або дохід не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати - не занижуватимуться; 
 - пріоритет змісту над формою, тобто відображення в бухгалтерському обліку та розкриття у 
звітності фактів господарської діяльності виходячи не тільки з правової норми, але і з 
економічного змісту фактів та умов господарювання; 
 - несуперечність, тобто тотожність даних аналітичного обліку оборотам та залишкам за 
рахунками синтетичного обліку на перше число кожного місяця, а також показників 
бухгалтерської звітності даним синтетичного та аналітичного обліку;
 - раціональність, тобто раціональне та економічне ведення бухгалтерського обліку, виходячи з 
умов господарської діяльності Групи; 
 - відкритість, тобто фінансові звіти побудовані детально і чітко, максимально зрозумілі для 
користувачів, достовірно 
відображають господарські операції, уникають двозначності в відображенні позиції Групи. 
Необхідні пояснення дано в додатках та пояснювальних записках до звітів;
 - суттєвість - у фінансових звітах знаходить відображення вся істотна інформація, корисна для 
прийняття рішень керівництвом, інвесторами, та іншими користувачами звітності; 
 - своєчасність відображення фактів господарської діяльності в бухгалтерському обліку; 
 - автономність, тобто активи та зобов'язання Групи повинні бути відокремлені від активів та 
зобов'язань власників цього Групи або інших підприємств; 
 - безперервність, тобто оцінка активів здійснюється, виходячи з припущення, що діяльність 
Групи продовжуватиметься в 
неосяжному майбутньому; 
 - послідовність - постійне (із року в рік) застосування обраної облікової політики.
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   Облікова політика щодо грошових коштів.
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках. 
Еквіваленти грошових коштів — це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно 
конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни 
вартості. Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка 
дорівнює їх номінальній вартості. Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених
 депозитами, здійснюється за амортизованою собівартістю. Первісна та подальша оцінка 
грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у функціональній валюті за 
офіційними курсами Національного банку України. У разі обмеження права використання коштів 
на поточних рахунках в банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі 
тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У 
випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймо-вірності 
повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у 
складі збитків 
звітного періоду.
   Облікова політика щодо оренди.
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, 
пов'язані з правом власності на актив. Група як орендатор на початку строку оренди визнає 
фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості 
орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за 
теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі 
розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фінансові 
витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку 
відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих
 періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що
 амортизуються, узгоджена із стандартною політикою 
Групи щодо подібних активів. Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом 
власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. 
Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній 
основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Групи визнає 
на прямолінійній основі протягом строку оренди. Визнання та оцінка фінансових інструментів. 
Група визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає
 стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або 
продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
   Група визнає такі категорії фінансових активів:
 - фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 
переоцінки у прибутку або збитку;
 - фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
   Група  визнає такі категорії фінансових зобов'язань:
 - фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
 - фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату 
переоцінки у прибутку або збитку.
   Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Група оцінює їх 
за їхньою справедливою вартістю з урахуванням операційних витрат, які безпосередньо належить
 до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання. Група в своїй 
діяльності визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання, коли воно стає стороною 
контрактних положень щодо фінансового інструмента. У своїй діяльності Група класифікує 
фінансові активи наступним чином:
 - Фінансовий актив, доступний для продажу;
 - Дебіторська заборгованість;
 - Торговельна та інша кредиторська заборгованість.
   Фінансові активи доступні для продажу - після первісного визнання Група оцінює їх за 
справедливою вартістю.
   Результати від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу 
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визнаються прямо у власному капіталі з відображенням у звіті про зміни у власному капіталі, за 
винятком збитків від зменшення корисності та збитків від іноземної валюти, доки визнання 
фінансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний 
раніше у власному капіталі, слід визнавати у прибутку чи збитку. Якщо, існує об’єктивне 
свідчення зменшення корисності фінансового активу, доступного для продажу, сума 
кумулятивного збитку виключається з власного капіталу й визнається у прибутку чи збитку.
   Дебіторська заборгованість первісно оцінюється за справедливою вартістю, в подальшому якщо
 є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість 
активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.
________ СУТТЄВІ УПРАВЛІНСЬКІ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ ________________
    Під час застосування облікової політики, визначеної Група робить оцінки та припущення, що 
впливають на відображені у фінансові звітності суми активів та зобов’язань. Розрахунки та 
судження постійно оцінюються і базуються на попередньому досвіді керівництва та інших 
факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за 
існуючих обставин. Керівництво Групи також використовує певні професійні судження при 
застосуванні принципів облікової політики. Професійні судження, які чинять найбільш суттєвий 
вплив на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та оцінки, результатом яких можуть 
бути незначні коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного 
фінансового року. Оцінки та покладені в їх основу припущення постійно переглядаються. Зміни 
бухгалтерських оцінок визнаються у тому періоді, в якому вони відбуваються, а також в інших 
майбутніх періодах, якщо зміна стосується цих майбутніх періодів.
   Управлінський персонал оцінює зменшення корисності фінансових інвестицій, грошей та їх 
еквівалентів, визначаючи ймовірність відшкодування їх вартості на основі детального аналізу 
банків. Фактори, що беруться до уваги, включають фінансовий стан контрагенту, кредитні 
рейтинги, історію співробітництва з ним, іншу наявну інформацію.
   Станом на 31 грудня 2020 року, управлінський персонал Група вважає, що вартість 
довгострокових фінансових інвестицій у сумі 20000 грн. у вигляді паю Товарної біржі «Кримська 
міжбанківська валютна біржа» можуть бути не повернутими з політичних причин. Ця дія може 
призвести в майбутньому до зменшення чистого прибутку а, отже, до зменшення розміру 
власного капіталу.
   Визнаний відстрочений податковий актив являє собою суму податку на прибуток, яка може 
бути зарахована проти майбутніх податків на прибуток, і відображається в окремому звіті про 
фінансовий стан. Відстрочені активи з податку на прибуток визнаються лише тією мірою, в якій 
існує імовірність реалізації переоціненого активу.
   Щороку керівництво Групи проводить аналіз щоб оцінити, чи балансова вартість  основних 
засобів суттєво відрізняється від їх справедливої вартості станом на кінець звітного періоду. Цей 
аналіз ґрунтується на цінових індексах, вартості будівництва, змінах валютних курсів після дати 
останньої переоцінки та інших відповідних факторах. Якщо результати аналізу свідчать про те, 
що справедлива вартість об'єкта основних засобів суттєво відрізняється від їх балансової вартості,
 Група проводить додаткову переоцінку. За результатами аналізу, проведеного станом на 31 
грудня 2020 року, керівництво дійшло висновку, що балансова вартість основних засобів суттєво 
не відрізняється від їх справедливої вартості, тому їх переоцінка не виконувалась.
______________ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ МСФЗ ____________
   Раніше були опубліковані окремі нові стандарти та інтерпретації, що будуть обов’язковими для 
застосування у річних періодах, починаючи з 1 січня 2020 року чи після цієї дати, або у пізніших 
періодах. Група не застосовувала ці стандарти та інтерпретації до початку їх обов’язкового 
застосування.
   Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 та «Реформа базової процентної ставки» через поправки до МСФЗ 
9, МСБО 39 та МСФЗ 7, а також кілька інших змін існуючих стандартів вступили в силу з 1 січня 
2020 року, але вони не мали суттєвого впливу на фінансову звітність Групи.
   Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 «Визначення бізнесу» Подані поправки застосовуються при 
об’єднанні бізнесу, починаючи з дати придбання від 1 січня 2020 року або після цієї дати, при 
оцінці того чи відбулося придбання бізнесу, чи групи активів. Подані поправки не мали суттєвого 
впливу на фінансову звітність Групи.
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   Поправки до МСБО 1 та Визначення суттєвості згідно МСБО 8 Поправки мають на меті 
полегшити розуміння суті МСБО 1 і не змінюють базову концепцію суттєвості в Стандартах 
МСФЗ. Подані поправки не мали суттєвого впливу на фінансову звітність Групи.
   Поправки до посилань на Концептуальну основу фінансової звітності Разом із переглянутою 
Концептуальною основою МСФЗ, яка набула чинності після опублікування 29 березня 2018 року, 
Рада з МСФЗ також видала поправки до посилань на Концептуальну основу МСФЗ. Документ 
містить поправки до МСФЗ 2, МСФЗ 3, МСФЗ 6, МСФЗ 14, МСБО 1, МСБО 8, МСБО 34, МСБО 
37, МСБО 38, КТМФЗ 12, КТМФЗ 19, КТМФЗ 20, КТМФЗ 22 та ПКТ-32. Однак, не всі поправки 
оновлюють ці вимоги стосовно посилань на та цитат з Концептуальної основи таким чином, щоб 
вони посилалися на оновлену Концептуальну основи МСФЗ. Деякі висловлювання оновлені лише
 таким чином, щоб вказати, на яку версію Концептуальної основи вони посилаються 
(Концептуальні основи МСФЗ від 2001 року, 2010 року або оновлену редакцію від 2018 року), або
 таким чином, щоб вказати, що визначення у Стандарті не новлювалися згідно нових тлумачень, 
розробленими в переглянутій Концептуальній основі МСФЗ. Подані поправки не мали суттєвого 
впливу на фінансову звітність Групи.  Поправки до МСФЗ (IFRS) 16 «Поступки з оренди, 
пов'язані з пандемією COVID-19».   МСФЗ 16 визначає конкретні вимоги, як обліковувати деякі 
зміни орендних платежів та оцінювання того, чи становить зміна в платежу модифікацію оренди. 
Зміни орендних платежів, зумовлені положеннями початкового договору та чинних законодавчих
 чи нормативно-правових актів, належать до початкових умов оренди. У такому разі жодної 
модифікації оренди для договорів оренди Групи в цілях МСФЗ 16 не відбувається. Зміни в 
платежах не являють собою модифікацій оренди Якщо зміна орендних платежів не зумовлена 
модифікацією оренди, то така зміна зазвичай обліковувалася б як змінний орендний платіж.  
Протягом 2020 року очікувався вплив на оцінку фінансових інструментів, що оцінюються за 
справедливою вартістю, на оцінку очікуваних кредитних збитків щодо відповідних фінансових 
активів відповідно до МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”, а також на оцінку знецінення окремих 
нефінансових активів відповідно до МСБО 36 “Знецінення активів”. Внаслідок невизначеності і 
тривалості подій, пов’язаних зі сполохом короновірусу COVID-19, Група не має практичної 
можливості точно та надійно оцінити кількісний вплив зазначених подій на фінансовий стан і 
фінансові результати діяльності в 2020 році. В теперішній час компанія уважно слідкує за 
фінансовими наслідками, викликаними зазначеними подіями.
__________ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ 
_____________
   Згідно з принципами облікової політики Групи та вимогами до розкриття інформації, Група 
проводить оцінку справедливої вартості фінансових активів та зобов’язань.
   Оцінюючи справедливу вартість активу чи зобов’язання, Група використовує по мірі 
можливості дані, отримані з відкритих ринкових джерел. Виходячи з характеру вхідних даних, 
що використовуються у методах оцінки вартості, справедлива вартість розподіляється за різними 
рівнями в ієрархії джерел визначення справедливої вартості таким чином: 
   Рівень 1 - котирувальні ціни (без коригування) на активних ринках для ідентичних активів або 
зобов’язань;
   Рівень 2 - інші вхідні дані щодо активу чи зобов’язання, крім котирувальних цін, включених до 
Рівня 1, які є наявними
у відкритих джерелах безпосередньо (тобто ціни) чи опосередковано (тобто дані, визначені на 
основі цін);
   Рівень 3 – вхідні дані щодо активу чи зобов’язання, які не ґрунтуються на наявних ринкових 
даних (дані, що не є наявними у відкритих ринкових джерелах). 
   Якщо вхідні дані, які використовуються для оцінки справедливої вартості активу або 
зобов’язання, можуть бути віднесені до різних категорій за рівнями в ієрархії джерел визначення 
справедливої вартості, то оцінка справедливої вартості в цілому відноситься до того рівня в 
ієрархії, що і вхідні дані найнижчого рівня, які є значними для оцінки в цілому. Група визнає 
переміщення оцінок між рівнями в ієрархії джерел визначення справедливої вартості на кінець 
того звітного періоду, в якому відбулося таке переміщення. Припускається, що балансова вартість
 фінансових активів і фінансових зобов’язань приблизно дорівнює їх справедливій вартості через 
короткостроковий характер зазначених фінансових інструментів.
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   У таблиці наведено порівняльна інформація стосовно попереднього періоду про балансову та 
справедливу вартість активів і зобов’язань :
---------------------
Грошові кошти та їх еквіваленти [Загальна балансова вартість] на 31.12.2019 (Всього  ) ......... 378 
тис.грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Рівень 1) .........   0 
тис.грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Рівень 2) ......... 581 
тис.грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Рівень 3) .........   0 
тис.грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Всього  ) ......... 581 
тис.грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти [Загальна справедлива вартість] на 31.12.2019 (Всього) ......... 
378 тис.грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти [Загальна справедлива вартість] на 31.12.2020 (Всього) ......... 
581 тис.грн.

Дебіторська заборгованість [Загальна балансова вартість] на 31.12.2019 (Всього  ) ......... 19 331 
тис.грн.
Дебіторська заборгованість [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Рівень 1) .............. 0 
тис.грн.
Дебіторська заборгованість [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Рівень 2) ............ 428 
тис.грн.
Дебіторська заборгованість [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Рівень 3) ......... 18 349 
тис.грн.
Дебіторська заборгованість [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Всього  ) ......... 18 777 
тис.грн.
Дебіторська заборгованість [Загальна справедлива вартість] на 31.12.2019 (Всього) ......... 19 331 
тис.грн.
Дебіторська заборгованість [Загальна справедлива вартість] на 31.12.2020 (Всього) ......... 18 777 
тис.грн.

Інші фінансові інвестиції [Загальна балансова вартість] на 31.12.2019 (Всього  ) ......... 30 тис.грн.
Інші фінансові інвестиції [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Рівень 1) ......... 10 тис.грн.
Інші фінансові інвестиції [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Рівень 2) .......... 0 тис.грн.
Інші фінансові інвестиції [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Рівень 3) ......... 20 тис.грн.
Інші фінансові інвестиції [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Всього  ) ......... 30 тис.грн.
Інші фінансові інвестиції [Загальна справедлива вартість] на 31.12.2019 (Всього) ......... 30 тис.грн.
Інші фінансові інвестиції [Загальна справедлива вартість] на 31.12.2020 (Всього) ......... 30 тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість [Загальна балансова вартість] на 31.12.2019 (Всього  ) ......... 
318 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованість [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Рівень 1) 
.........   0 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованість [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Рівень 2) 
......... 997 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованість [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Рівень 3) 
.........   0 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованість [Загальна балансова вартість] на 31.12.2020 (Всього  ) ......... 
997 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованість [Загальна справедлива вартість] на 31.12.2019 (Всього) 
......... 318 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованість [Загальна справедлива вартість] на 31.12.2020 (Всього) 
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......... 997 тис.грн.
---------------------
Переміщення між рівнями ієрархії не відбувалось.
   ПрАТ «УМВБ» є засновником УТБ «Контрактовий дім УМВБ», з часткою володіння в пайовому
 капіталі в розмірі 99.7% та здійснює контроль над нею: визначає управлінську, операційну та 
фінансову політику, несе ризики щодо результатів її діяльності. Товарна біржа є неприбутковою 
організацію та її доходи не розподіляються серед засновників навіть у разі її ліквідації. У зв’язку з
 відсутністю інформації ,що могла б вплинути на об’єктивність справедливої оцінки такої 
інвестиції Група вважає прийнятим вважати її справедливою вартістю балансову вартість.

_______ РЕКЛАСИФІКАЦІЇ У ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА ЗВІТНИЙ РІК У ПОРІВНЯННІ З 
ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ПОПЕРЕДНЬОГО РОКУ ТА ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК 
______________
   Рекласифікації у фінансової звітності та виправлення помилок минулих періодів у 2020 році не 
відбувалось

_________ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ, ПОДАНІ У ЗВІТНОСТІ 
_____________
   Звіт про фінансовий результат за затвердженою Міністерством фінансів України формою №2 не
 суперечить вимогам МСФЗ, та не містить суттєвих відмінностей від Звіту про сукупний дохід за 
МСБО 1, за виключенням неможливості обрання методу розкриття витрат за їх характером. 
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Витрати, понесені у зв’язку з отриманням
 доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.
   Дохід:
---------------------
Дохід по торгах за 2019 рік ............................. 13 166 тис.грн.
Дохід по торгах за 2020 рік .............................. 2 203 тис.грн.
Доходи по торгам форвардними контрактами за 2019 рік ..... 3 061 тис.грн.
Доходи по торгам форвардними контрактами за 2020 рік ..... 2 939 тис.грн.
Дохід, від розміщення коштів за 2019 рік ................. 3 166 тис.грн.
Дохід, від розміщення коштів за 2020 рік ................... 350 тис.грн.
Дохід від надання послуг біржової торгівлі за 2019 рік ....... 0 тис.грн.
Дохід від надання послуг біржової торгівлі за 2020 рік ... 2 616 тис.грн.
Інші доходи за 2019 рік .................................... 274 тис.грн.
Інші доходи за 2020 рік ...................................... 0 тис.грн.
Доходи - Всього:  за 2019 рік ............................................. 19 667 тис.грн.
Доходи - Всього:  за 2020 рік ............................................... 8 108 тис.грн.
---------------------
   Витрати за періоди, що закінчилися 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року,представлені 
таким чином:
---------------------
Витрати на оплату праці за 2019 рік ............................. 9 964 тис.грн.
Витрати на оплату праці за 2020 рік ............................. 4 633 тис.грн.
Витрати на соціальні заходи за 2019 рік .................................... 1 880 тис.грн.
Витрати на соціальні заходи за 2020 рік .................................... 1 012 тис.грн.
Амортизація за 2019 рік ......................................... 2 280 тис.грн.
Амортизація за 2020 рік ......................................... 2 121 тис.грн.
Витрати на Інтернет, телефонний зв'язок за 2019 рік ............... 265 тис.грн.
Витрати на Інтернет, телефонний зв'язок за 2020 рік ............... 163 тис.грн.
Витрати на оперативну оренду нежитлових приміщень за 2019 рік ... 2 009 тис.грн.
Витрати на оперативну оренду нежитлових приміщень за 2020 рік ... 1 457 тис.грн.
Комунальні послуги за 2019 рік .................................... 421 тис.грн.
Комунальні послуги за 2020 рік .................................... 603 тис.грн.
Господарські витрати за 2019 рік ........................................................ 239 тис.грн.
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Господарські витрати за 2020 рік .......................................................... 51 тис.грн.
Інші адміністративні витрати ( охорона,страхування) за 2019 рік ……………... 363 тис.грн.
Інші адміністративні витрати ( охорона,страхування) за 2020 рік ……………... 391 тис.грн.
Аудиторські послуги за 2019 рік ................................... 108 тис.грн.
Аудиторські послуги за 2020 рік .................................... 30 тис.грн.
Маркетинг та реклама за 2019 рік .......................................................... 844 тис.грн.
Маркетинг та реклама за 2020 рік .............................................................. 0 тис.грн.
Юридичні послуги за 2019 рік .................................... 1 242 тис.грн.
Юридичні послуги за 2020 рік ...................................... 400 тис.грн.
Інформаційно-консультаційні послуги за 2019 рік .................... 81 тис.грн.
Інформаційно-консультаційні послуги за 2020 рік .................... 38 тис.грн.
Витрати на підготовку кадрів за 2019 рік ........................... 10 тис.грн.
Витрати на підготовку кадрів за 2020 рік ........................... 28 тис.грн.
Інші  витрати за 2019 рік ......................................... 756 тис.грн.
Інші  витрати за 2020 рік ......................................... 175 тис.грн.
Всього витрат за 2019 рік ......................................................... 20 462 тис.грн.
Всього витрат за 2020 рік ......................................................... 11 102 тис.грн.
---------------------
_____________ ВИТРАТИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК:________________
   У зв'язку із застосуванням нового підходу до оподаткування прибутку підприємств, змінилося 
формування об'єкта оподаткування об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з
 України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) 
фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій 
звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку
 або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до 
положень цього розділу. Відстрочені податкові зобов’язання виникли, при проведенні дооцінки 
вартості (капітального ремонту "Контрактовий будинок"). Відкладені податкові зобов'язання 
визначаються за ставками податку на дату звіту про фінансовий стан податкових ставок і 
положень податкового законодавства. Податок на прибуток, який може виникнути та пов'язаний 
зі статтями, які відображаються безпосередньо у складі власного капіталу, створює відстрочені 
податкові зобов’язання, та не відображається в звіті про сукупні прибутки та збитки Групи):
---------------------
Відстрочені податкові зобов’язання [Станом на 31.12.2019р.]............. 12 777 тис.грн.
Відстрочені податкові зобов’язання [Станом на 31.12.2020р.]............. 12 280 тис.грн.
---------------------
   Прибуток Товариства є показником фінансових результатів його господарської діяльності. 
Прибуток Товариства як біржі спрямовується на розвиток Товариства та не підлягає розподілу 
між його акціонерами, тому розрахунок прибутку на акцію не здійснюється.  Компоненти витрат з
 податку на прибуток станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року, представлені таким 
чином:
---------------------
Витрати з податку на прибуток [за 2019р.]............ 64 тис.грн.
Витрати з податку на прибуток [за 2020р.]............. 0 тис.грн.
---------------------
______________ ОСНОВНІ ЗАСОБИ: ___________________
   Облік основних засобів ведеться відповідно до вимог МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби», який є 
міжнародним стандартом, що регулює порядок обліку основних засобів. 
   Група скористалася правом, наданим параграфом 9 МСФЗ (IAS) 16, і встановило одиницею 
обліку основних засобів об'єкт основних засобів. Аналітичний облік основних засобів ведеться по
 об'єктах, в розрізі місця зберігання та матеріально - відповідальних осіб. Первісне визнання 
об'єктів основних засобів здійснюється за його собівартістю. Структура первісної вартості 
основних засобів визначається способом придбання об'єкта. Вартісна межа для віднесення об'єкта
 до складу основних засобів у розмірі 20 000,00 грн. згідно із п. 14.1.138 ПКУ. Група скористалося
 правом, наданим параграфом 29 МСФЗ (IAS) 16, і вибрало модель обліку для основних засобів за
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 собівартістю. Модель обліку за собівартістю припускає, що після первісного визнання об'єкт 
основних засобів обліковується за його первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої 
амортизації та накопичених збитків від знецінення, визнаних 
згідно із МСФЗ (IAS) 36 «Зменшення корисності активів».
   У Групи відсутні обмеження на права власності, а також основні засоби, передані у заставу для 
забезпечення зобов'язань. Витрати на ремонт основних засобів капіталізуються у випадках, якщо 
в результаті збільшуються або суттєво вдосконалюються відповідні активи. Визначення основних
 засобів такими, що придатні до використання, а також допущення про термін корисного 
використання об'єктів основних засобів, проводить постійно діюча інвентаризаційна комісія на 
підприємстві згідно Наказу.  Балансова вартість основних засобів у розрізі груп за період з 
01.01.2020р. по 31.12.2020р. представлена таким чином:
---------------------
Будинки (капітальний ремонт) передавальні  пристрої [Залишкова вартість на 
01.01.2020р.]............. 77 726 тис.грн.
Будинки (капітальний ремонт) передавальні  пристрої [Залишкова вартість на 
31.12.2020р.]............. 74 582 тис.грн.
Машини, обладнання [Залишкова вартість на 01.01.2020р.]............. 132 тис.грн.
Машини, обладнання [Залишкова вартість на 31.12.2020р.].............. 22 тис.грн.
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) [Залишкова вартість на 01.01.2020р.]............. 111 тис.грн.
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) [Залишкова вартість на 31.12.2020р.].............. 50 тис.грн.
Інші необоротні матеріальні активи [Залишкова вартість на 01.01.2020р.].............. 0 тис.грн.
Інші необоротні матеріальні активи [Залишкова вартість на 31.12.2020р.].............. 1 тис.грн.
Всього основних засобів [Залишкова вартість на 01.01.2020р.]............. 77 969 тис.грн.
Всього основних засобів [Залишкова вартість на 31.12.2020р.]............. 74 655 тис.грн.
---------------------
       Рух основних засобів за період з 01.01.2020р. по 31.12.2020р. представлений таким чином:
---------------------
Сальдо  на 01.01.2020р. [Всього] ............................................................. 77 969 тис.грн.
Сальдо  на 01.01.2020р. [Будинки(капремонт),передав.пристрої] ... 77 726 тис.грн.
Сальдо  на 01.01.2020р. [Машини, обладнання] ....................................... 132 тис.грн.
Сальдо  на 01.01.2020р. [Інструменти, прилади, інвентар (меблі)] …... 111 тис.грн.
Сальдо  на 01.01.2020р. [Інші необоротні матеріальні активи] .................. 0 тис.грн.
Первісна вартість на 01.01.2020р: [Всього] ................................................................. 165 371 тис.грн.
Первісна вартість на 01.01.2020р: [Будинки(капремонт),передав.пристрої] ....... 159 225 тис.грн.
Первісна вартість на 01.01.2020р: [Машини, обладнання] .......................................... 2 822 тис.грн.
Первісна вартість на 01.01.2020р: [Інструменти, прилади, інвентар (меблі)] …...... 3 064 тис.грн.
Первісна вартість на 01.01.2020р: [Інші необоротні матеріальні активи] ................... 260 тис.грн.
Сума зносу на 01.01.2020р: [Всього] .............................................................. 87 402 тис.грн.
Сума зносу на 01.01.2020р: [Будинки(капремонт),передав.пристрої] ...  81 499 тис.грн.
Сума зносу на 01.01.2020р: [Машини, обладнання] ..................................... 2 690 тис.грн.
Сума зносу на 01.01.2020р: [Інструменти, прилади, інвентар (меблі)] ..... 2 953 тис.грн.
Сума зносу на 01.01.2020р: [Інші необоротні матеріальні активи] ............... 260 тис.грн.
Надійшло за 2020 р: [Всього] .................................................................. 3 тис.грн.
Надійшло за 2020 р: [Будинки(капремонт),передав.пристрої] ........ 0 тис.грн.
Надійшло за 2020 р: [Машини, обладнання] ....................................... 0 тис.грн.
Надійшло за 2020 р: [Інструменти, прилади, інвентар (меблі)] …... 0 тис.грн.
Надійшло за 2020 р: [Інші необоротні матеріальні активи] …......... 3 тис.грн.
Вибуло  [Всього] ................................................................... 1 тис.грн.
Вибуло  [Будинки(капремонт),передав.пристрої] ......... 0 тис.грн.
Вибуло  [Машини, обладнання] ........................................ 0 тис.грн.
Вибуло  [Інструменти, прилади, інвентар (меблі)] ........ 1 тис.грн.
Вибуло  [Інші необоротні матеріальні активи] ............... 0 тис.грн.
Нарахована амортизація: [Всього] ............................................................... 3 317 тис.грн.
Нарахована амортизація: [Будинки(капремонт),передав.пристрої] .... 3 144 тис.грн.
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Нарахована амортизація: [Машини, обладнання] ...................................... 110 тис.грн.
Нарахована амортизація: [Інструменти, прилади, інвентар (меблі)] ........ 61 тис.грн.
Нарахована амортизація: [Інші необоротні матеріальні активи] ................. 2 тис.грн.
Сальдо  на 31.12.2020р.: [Всього] ............................................................. 74 655 тис.грн.
Сальдо  на 31.12.2020р.: [Будинки(капремонт),передав.пристрої] ... 74 582 тис.грн.
Сальдо  на 31.12.2020р.: [Машини, обладнання] ......................................... 22 тис.грн.
Сальдо  на 31.12.2020р.: [Інструменти, прилади, інвентар (меблі)] ......... 50 тис.грн.
Сальдо  на 31.12.2020р.: [Інші необоротні матеріальні активи] .................. 1 тис.грн.
---------------------
   Строк корисного використання об'єктів основних засобів для цілей бухгалтерського обліку 
визначається виходячи з 
таких допустимих строків корисного використання:
---------------------
Будівля .......................................... 36 років
Комп'ютерне обладнання .......... 2 роки
Машини та обладнання .............. 5 років
Транспортні засоби ......................5 років
Офісне обладнання ...................... 4 роки
Меблі ............................................... 4 роки
Інші основні засоби ................... 12 років
---------------------
   Протягом звітного періоду ,що закінчується 31 грудня 2020 року Група не оформлювало та не 
передавало у заставу основні засоби та нематеріальні активи. У Товаристві відсутні основні 
засоби, що тимчасово не використовуються та знаходяться на консервації та реконструкції. 
Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів станом на 1 січня 2021 року 
становить 5345 тис. грн. ( на 1 січня 2020 - 5000 тис .грн)
   Для нарахування амортизації основних засобів, застосовується прямолінійний метод 
нарахування амортизації. Амортизація нараховується щомісяця.Коли активи продають або 
ліквідують, різницю між чистими надходженнями та чистою балансовою сумою активів визнають
 у складі операційного доходу або витрат  відповідно. Для оцінки справедливої  вартості 
капітального ремонту будівлі незалежний оцінювач - ТОВ "Столиця -груп" станом на 
01.07.2009р. здійснив оцінку, яка була відображена у складі власного капіталу. Група станом на 
звітну дату має договір операційної оренди приміщення. Оренда укладена охоронно- орендним 
договором № 136 від 23.04.1996 року, який передає ПрАТ «УМВБ» право використання будинку 
«Контрактовий будинок» розташованого по вулиці Межигірська 1, протягом періоду часу в обмін 
на винагороду. Орендні платежі за цім договором визнаються як операційні витрати протягом 
усього строку дії договору. Коригування відбувається разом із відповідним перерахунком права 
користування активом . Усі інші договори оренди, в яких Група виступає в якості орендодавця, 
класифікуються як операційна оренда: об'єкт оренди продовжує відображатися на балансі Групи, 
а орендні платежі, як правило, визнаються у вигляді доходу на основі прямолінійного методу 
протягом строку дії оренди. МСБО 36 «Зменшення корисності активів» вимагає від Групи 
проводити аналіз вартості основних засобів стосовно зменшення їх корисності щоразу, коли події
 чи зміна обставин вказують, що залишкова вартість активу може бути не відшкодована. У 
випадку, коли залишкова вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування, у звіті
 
про прибутки та збитки визнається збиток від зменшення корисності. При цьому відшкодовувано 
вартість активу дорівнює більшій з двох величин: чистій ціні реалізації або вартості 
використання. Чиста ціна реалізації - це кошти, що можуть бути отримані від реалізації активу на 
комерційних засадах, в той час як вартість використання являє собою теперішню вартість 
очікуваних майбутніх грошових потоків, що будуть отримані в результаті подальшого 
використання активу та його ліквідації після завершення строку експлуатації. Сума очікуваного 
відшкодування визначається для кожного активу або, якщо це неможливо, для одиниці, що 
генерує грошові кошти. Раніше визнані втрати від зменшення корисності сторнуються, якщо були
 зміни в оцінках, що використовувалися для визначення вартості відновлення. Проте на суму, що 
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не перевищує балансову вартість, яка могла б бути визначеною, ніякі 
втрати від знецінення не були визнані в попередніх роках. Після визнання збитку від зменшення 
корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення 
переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку 
корисного використання. Потенційного збитку від зменшення корисності активів, Група не 
визначило, і тому не оцінює суму очікуваного відшкодування.
_____________ НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ: _____________
   Бухгалтерський облік нематеріальних активів здійснювати відповідно з вимогою МСФЗ 38 
«Нематеріальні активи».
Первісною оцінкою нематеріального активу є його собівартість. Собівартість окремо придбаного 
нематеріального активу - це сума сплачених коштів або їх еквівалентів, або справедлива вартість 
іншої форми компенсації, наданої для отримання активу на момент його придбання або 
створення. Собівартість нематеріального активу, окремо придбаного, включає ціну придбання, в 
тому числі ввізне мито та безповоротні податки, за вирахуванням торговельних знижок і всіх 
витрат, прямо пов'язаних з приведенням активу в стан для використання за призначенням. 
Подальші витрати збільшують собівартість нематеріального активу якщо існує ймовірність того, 
що ці витрати 
призведуть до майбутніх вигод , які перевищують первісно оцінений рівень ефективності та ці 
витрати можливо достовірно оцінити і віднести до відповідного активу. Всі подальші витрати на 
нематеріальний актив, що необхідні для підтримки первісно оціненої ефективності активу, 
визнаються витратами звітного періоду. Після первісного визнання, надалі нематеріальний актив 
враховується методом первісної вартості за вирахуванням накопиченої амортизації та 
накопичених збитків від знецінення.
   Рух нематеріальних активів за період з 01.01.2020р. по 31.12.2020р. представлений наступним 
чином:
---------------------
Нематеріальні активи [Залишок на 01.01.2020р.(Первісна вартість)]................ 3 843 тис.грн.
Нематеріальні активи [Залишок на 01.01.2020р.(Знос)]....................................... 2 014 тис.грн.
Нематеріальні активи [Надійшло за рік]....................................................................... 42 тис.грн.
Нематеріальні активи [Нарахована амортизація за рік]....................................... 1 561 тис.грн.
Нематеріальні активи [Залишок на 31.12.2020р.(Первісна вартість)]................ 3 885 тис.грн.
Нематеріальні активи [Залишок на 31.12.2020р.(Знос)]........................................ 3 575 тис.грн.
---------------------
   Відповідно до МСФЗ (IAS) 38, амортизації підлягає тільки нематеріальний актив, що має 
кінцевий період корисного 
використання і включають капіталізоване програмне забезпечення та ліцензії. Витрати, 
безпосередньо пов’язані з 
розробкою унікальних програмних продуктів, які можуть бути ідентифіковані та контролюються, 
відображаються у складі нематеріальних активів, якщо ймовірне надходження економічних вигід,
 що перевищують витрати. Всі інші витрати, пов’язані з програмним забезпеченням, наприклад, 
його обслуговуванням, відносяться на витрати по мірі їх здійснення. Для нарахування амортизації
 застосовується прямолінійний метод. Нарахування амортизації проводиться щомісяця. 
Розрахунковий строк служби для програмного забезпечення встановлено 2 роки. Амортизація 
нематеріальних активів включена до статті «Адміністративні витрати» звіту про сукупні доходи. 
Нарахування амортизації починається, з місяця, наступного за місяцем, коли актив фактично 
готовий до використання, 
припиняється з наступного місяця, коли актив класифікований як призначений для продажу або, 
коли припиняється визнання активів.
___________ ДОВГОСТРОКОВІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ: ___________________
   Станом на 31.12.2020р. на балансі Групи обліковуються довгострокові  фінансові інвестиції у 
розмірі 10000грн. у 
вигляді простих іменних акцій у бездокументарній формі Публічного акціонерного Групи 
«Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) в кількості 1 шт., номінальною 
вартістю 10000,00 грн. Фінансова інвестиція була класифікована у фінансовій звітності за 
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вартістю придбання. Група не має контролю та суттєвого впливу по відношенню до Публічного 
акціонерного Групи «Національний депозитарій України». Товарна біржа «Кримська 
міжбанківська валютна біржа» (код за ЄДРПОУ 20727632) – 20,0 тис. грн.
   Універсальна товарна біржа «Контрактовий дім УМВБ» (код за ЄДРПОУ 31813611) – 7449,0 
тис. грн. ПрАТ «УМВБ» в 2001 році стало засновником УТБ «Контрактовий дім УМВБ», з 
часткою володіння в пайовому капіталі в розмірі 99.7% .Так як товарна біржа є неприбутковою 
організацію та її доходи не розподіляються серед засновників навіть у разі її ліквідації.
___________ ЗАПАСИ: _____________
   До складу запасів у 2020 році, що оцінюються відповідно з МСБО 2 «Запаси»  віднесені 
канцтовари, господарські 
та інші матеріали.Одиницею запасів вважається  їх найменування або однорідна група (вид) в 
межах одного коду УКТ ЗЕД. Собівартість цих запасів включає витрати на їх придбання.Оцінка 
вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО. Балансова вартість запасів за рік, що закінчився 
31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року, представлена таким чином:
---------------------
Запаси [Станом  на 31.12.2019р.] ...... 47 тис.грн.
Запаси [Станом  на 31.12.2020р.] ...... 61 тис.грн.
---------------------
_________ ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ: ____________
   Поточна дебіторська заборгованість згідно даних балансу, складених за МСФЗ представлена 
наступним чином:
---------------------
Дебіторська заборгованість за роботи, послуги, товари [Станом  на 31.12.2019р.] ....... 234 тис.грн.
Дебіторська заборгованість за роботи, послуги, товари [Станом  на 31.12.2020р.] ....... 368 тис.грн.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом  [Станом  на 31.12.2019р.] ................. 
189 тис.грн.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом  [Станом  на 31.12.2020р.] ................... 
53 тис.грн.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів   [Станом  на 31.12.2019р.] 
...... 26 тис.грн.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів   [Станом  на 31.12.2020р.] 
....... 0 тис.грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість* [Станом  на 31.12.2019р.] ............................ 18 882 
тис.грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість* [Станом  на 31.12.2020р.] ............................ 18 354 
тис.грн.
Дебіторська заборгованість - Всього: [Станом  на 31.12.2019р.] .................................................. 19 
331 тис.грн.
Дебіторська заборгованість - Всього: [Станом  на 31.12.2020р.] .................................................. 18 
775 тис.грн.
---------------------
   *Інша поточна дебіторська заборгованість включає :
---------------------
Заборгованість за рішенням суду (Банк ЕБРЗ та Скрипська Н.О.) [Станом  на 31.12.2019р.] .. 10 
602 тис.грн.
Заборгованість за рішенням суду (Банк ЕБРЗ та Скрипська Н.О.) [Станом  на 31.12.2020р.] .. 10 
602 тис.грн.
Надання поворотної фінансової допомоги ТОВ "Кредит-рейтинг" [Станом  на 31.12.2019р.] ..... 1 
635 тис.грн.
Надання поворотної фінансової допомоги ТОВ "Кредит-рейтинг" [Станом  на 31.12.2020р.] ..... 1 
475 тис.грн.
Надання поворотної фінансової допомоги ТОВ "Група "УМВБ" [Станом  на 31.12.2019р.] ........ 5 
453 тис.грн.
Надання поворотної фінансової допомоги ТОВ "Група "УМВБ" [Станом  на 31.12.2020р.] ........ 5 
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453 тис.грн.
Інші (розрахунки з постачальниками) [Станом  на 31.12.2019р.] ............................. 1 192 тис.грн.
Інші (розрахунки з постачальниками) [Станом  на 31.12.2020р.] ............................... 825 тис.грн.
Всього: [Станом  на 31.12.2019р.] ........................................................ 18 882 тис.грн.
Всього: [Станом  на 31.12.2020р.] ........................................................ 18 354 тис.грн.
---------------------
   Прострочена заборгованість 65 313,00 грн. - Андронов О.Б.
_____________ ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ: ____________

   Станом на 31.12.2020р. Статутний капітал Групи сформований та сплачений у повному обсязі і 
зареєстрований у 
відповідності із діючим законодавством України.
---------------------
Зареєстрований капітал [на 31.12.2018]................36 000 тис.грн.
Зареєстрований капітал [Зміни (+ або -) за 2019]........0 тис.грн.
Зареєстрований капітал [на 31.12.2019]................36 000 тис.грн.
Зареєстрований капітал [Зміни (+ або -) за 2020]........0 тис.грн.
Зареєстрований капітал [на 31.12.2020]................36 000 тис.грн.
      Капітал в дооцінках [на 31.12.2018].................................60 467 тис.грн.
      Капітал в дооцінках [Зміни (+ або -) за 2019].............. - 2 262 тис.грн.
      Капітал в дооцінках [на 31.12.2019].................................58 205 тис.грн.
      Капітал в дооцінках [Зміни (+ або -) за 2020].............. - 2 261 тис.грн.
      Капітал в дооцінках [на 31.12.2020].................................55 944 тис.грн.
Резервний капітал [на 31.12.2018]......................4 024 тис.грн.
Резервний капітал [Зміни (+ або -) за 2019]............0 тис.грн.
Резервний капітал [на 31.12.2019]......................4 024 тис.грн.
Резервний капітал [Зміни (+ або -) за 2020]............0 тис.грн.
Резервний капітал [на 31.12.2020].......................4 024 тис.грн.
      Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) [на 31.12.2018]................... -2 795 тис.грн.
      Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) [Зміни (+ або -) за 2019]..... -858 тис.грн.
      Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) [на 31.12.2019].................... -3 653 тис.грн.
      Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) [Зміни (+ або -) за 2020]... -2 994 тис.грн.
      Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) [на 31.12.2020]..................... -6 647 тис.грн.
Вилучений капітал [на 31.12.2018]................. -3 586 тис.грн.
Вилучений капітал [Зміни (+ або -) за 2019]........ 0 тис.грн.
Вилучений капітал [на 31.12.2019]................. -3 586 тис.грн.
Вилучений капітал [Зміни (+ або -) за 2020]........ 0 тис.грн.
Вилучений капітал [на 31.12.2020]................. -3 586 тис.грн.
      Усього [на 31.12.2018].............................94 110 тис.грн.
      Усього [Зміни (+ або -) за 2019].......... - 3 120 тис.грн.
      Усього [на 31.12.2019].............................90 990 тис.грн.
      Усього [Зміни (+ або -) за 2020]........... - 5 255 тис.грн.
      Усього [на 31.12.2020]..............................85 735 тис.грн.
---------------------
   Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку або за 
рахунок нерозподіленого 
прибутку. До досягнення, встановленого Статутом розміру Резервного капіталу, розмір щорічних 
відрахувань не 
може бути менше 5% від суми чистого прибутку Групи за рік.
   Капітал у дооцінках Групи утворений за рахунок проведення дооцінки основних засобів -  
капітального ремонту нежилої споруди "Контрактовий будинок" за адресом : м. Київ, вул. 
Межигірська, 1. Відповідно до правил встановленої облікової політики Групи дооцінка, яка 
входить до складу власного капіталу зменшується в розмірі нарахованої амортизації. Дооцінку 
майна - капітального ремонту для цілей бухгалтерської переоцінки провів суб’єкт оціночної 
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діяльності - незалежний оцінювач  ТОВ "Столиця-груп". Резервний капітал формується шляхом 
щорічних відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку. До 
досягнення, встановленого Статутом розміру Резервного капіталу (15% статутного капіталу), 
розмір щорічних відрахувань не може бути менше 5% від суми чистого прибутку Групи за рік. 
Кошти резервного капіталу використовуються для покриття збитків Групи.
   Відповідно до українського законодавства прибуток Групи як біржі спрямовується на розвиток 
Групи та не підлягає розподілу між його акціонерами.
___________ КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ: _____________
   Поточна кредиторська заборгованість обліковується і відображається в балансі по первісній 
вартості, що дорівнює 
справедливій вартості отриманих активів або послуг або за вартістю погашення. Вартість 
поточних зобов’язань Групи за період, що закінчилися 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 
року, представлена таким чином:
---------------------
Поточна заборгованість за розрахунками за товари, послуги [Сальдо на 31.12.2019р.] ..... 6 
тис.грн.
Поточна заборгованість за розрахунками за товари, послуги [Сальдо на 31.12.2020р.] ... 126 
тис.грн.
Поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом [Сальдо на 31.12.2019р.] ............. 132 
тис.грн.
Поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом [Сальдо на 31.12.2020р.] ............. 171 
тис.грн.
Інші поточні  зобов’язання [Сальдо на 31.12.2019р.] .................................. 180 тис.грн.
Інші поточні  зобов’язання [Сальдо на 31.12.2020р.] .................................. 700 тис.грн.
Всього: [Сальдо на 31.12.2019р.] ..................................................... 318 тис.грн.
Всього: [Сальдо на 31.12.2020р.] ..................................................... 997 тис.грн.
---------------------
____________ ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ: _____________
   Грошові кошти на рахунках  в банках станом на 31.12.2020р. складають 581 тис. грн.. Кошти 
розмішені на 
поточних рахунках у наступних банках:
 - Національний банк України (МФО 300001) (поточний),
 - АТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 380805 ) (поточний)
 - ПАТ "Перший Український Міжнародний банк" (МФО 334851) (поточний)
 - АТ "Альфа- банк" (МФО 300346) (поточний)
 - ПАТ " Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"(МФО 344443) 
(поточний)
 - Казначейство України (МФО 899998).
   Основна сума залишку грошових коштів на кінець звітного періоду в ПАТ"Перший 
Український Міжнародний банк". Незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» 
підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «ПУМБ» на рівні uaААA. Агентство також 
підтвердило рейтинг надійності депозитів банку на рівні «5» (найвища надійність).Це вказує на 
надійність банку та надає можливість припущення ,що амортизована собівартість грошових 
коштів станом на звітну дату дорівнює їх номінальній вартості. Умови розміщення коштів на 
депозитах передбачають короткий строк з погашенням до кінця поточного року, процентні ставки
 відповідають ринковим, проценти виплачувались своєчасно. Кредитних ризиків немає. Валютні 
операції Група не здійснювало та не проводило протягом звітного періоду.
   Слід зазначити, що у статті Звіту про рух грошових коштів «Інші надходження» та «Інші 
витрачання» відображаються гарантійні внески, отриманні від клієнтів для участі в торгах або 
аукціонах ПрАТ «УМВБ» та УТБ «Контрактовий дім УМВБ», а саме:
---------------------
Інші надходження [за 2019 рік] ............. 1 842 824 тис.грн.
Інші надходження [за 2020 рік] ............... 616 280 тис.грн.
     Інші витрачання [за 2019 рік] ................................ 1 842 770 тис.грн.
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     Інші витрачання [за 2020 рік] ................................... 616 065 тис.грн.
---------------------
___________ ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ: _________
   Керівництво Групи визнає, що діяльність Групи пов’язана з ризиками і вартість чистих активів 
у нестабільному 
ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та 
об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити 
неможливо. Управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу і є важливим 
елементом її діяльності. Програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності 
фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного 
впливу на фінансові показники Групи. Оперативний та юридичний контроль мають на меті 
забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації 
операційних і юридичних ризиків. 
   Для професійних учасників фондового ринку, що провадять діяльність з організації торгівлі на 
фондовому ринку, 
ключовим є операційний ризик, а для Групи, як фондової біржі, що здійснює кліринг та 
розрахунки за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів), які укладаються 
на такій біржі, - також і ризик ліквідності, ринковий та кредитний ризики.
   ОПЕРАЦІЙНИЙ РИЗИК – це ризик втрат через неадекватність чи порушення (недотримання) 
внутрішніх процесів, збоїв у діяльності і функціонуванні системи або ризик втрат унаслідок 
зовнішніх подій, це ризик пов’язаний с прямими або непрямими витратами Групи. Управління 
операційними ризиками керівництвом Групи здійснюється на основі розуміння причин 
виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та 
застосування інструментарію щодо його пом’якшення. Група проводить виважену політику 
підбору валіфікованих кадрів, постійно проводить навчання та підвищення кваліфікації 
персоналу (70% співробітників отримали кваліфікаційні посвідчення ). Всі повноваження 
персоналу є чітко регламентованими та контрольованими. Рішення про вчинення значних 
правочинів приймаються відповідно до норм Статуту ПрАТ «УМВБ».
   КРЕДИТНИЙ РИЗИК – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не 
зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. 
Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки 
в банках, облігації та дебіторська заборгованість. Основним методом оцінки кредитних ризиків 
керівництвом Групи є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються 
кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація, щодо їх спроможності виконувати 
боргові зобов’язання. Група схильне до кредитного ризику, пов`язаному з його операційною 
діяльністю – щодо зобов`язань учасників клірингу, торговельної дебіторської заборгованості, 
наявністю депозитів в банках та валютними операціями. Основним методом оцінки кредитних 
ризиків керівництвом Групи є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого 
використовується доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання.
   Група контролює на постійній основі стан дебіторської заборгованості. Юридичний 
департамент здійснює претензійну роботу щодо стягнення заборгованості.
   РИНКОВИЙ РИЗИК – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює 
три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик 
виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та
 валютних курсів. Група наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, 
облігації та інші фінансові інструменти.
   Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.   Група на даному етапі
 своєї діяльності не володіє активами та немає зобов’язань номінованими в іноземній валюті.
   Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. 
Керівництво Групи усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на 
доходи Групи, так і на справедливу вартість чистих активів.
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   РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ – ризик того, що Група матиме труднощі при виконанні зобов’язань, 
пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів 
або іншого фінансового активу. Група здійснює контроль ліквідності шляхом планування 
поточної ліквідності. Група аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською 
заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки 
грошових коштів від операційної діяльності. 
   Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками з 
якими стикається Група, на встановлення контролю за ризиками, а також постійного моніторингу 
за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками. 
   ПрАТ «УМВБ» згідно із Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на
 фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого Рішенням НКЦПФР 
від 01.10.2015 № 1597, щомісяця надає НКЦПФР інформацію щодо відповідності пруденційних 
показників ПрАТ «УМВБ», як організатора торгів, нормативним показникам та виконання ним 
вимог до системи управління ризиками. В Товаристві створена Служба внутрішнього аудиту 
(контролю), діяльність якої здійснюється відповідно до Положення про таку службу.
   Для вимірювання та оцінки ризиків ПрАТ «УМВБ», що провадить на фондовому ринку, 
використовуються такі показники:
---------------------
Норматив достатності власних коштів (Нормативне значення:не менше 1)................. 10,67
Коефіцієнт покриття операційного ризику (Нормативне значення: не менше 1)....... 21,12
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Нормативне значення: не менше 0,5)..................... 0,57
Розмір власних коштів (Нормативне значення: не менше 18 750 000 грн.).......... 27 777 520 грн.
---------------------
   Таким чином, виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що станом на 31.12.2020 
року пруденційні 
показники перевищують нормативні значення, що свідчіть про здатність Групи утримувати 
достатній обіг власних коштів для покриття витрат, ліквідних активів для покриття зобов’язань 
,а також достатність ресурсів для покриття 
операційного ризику.
   Група намагається підтримувати стабільний рівень капіталу з метою забезпечення довіри з боку 
акціонерів та 
інших учасників ринку, а також сталого розвитку бізнесу в майбутньому. 
   Політика ПрАТ «УМВБ» щодо управління капіталом у рамках діяльності спрямована на 
підтримку достатнього рівня капіталу, передбаченого вимогами Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок» та нормативно-правовими актами Національної комісії з  цінних 
паперів та фондового ринку. 
   Основним джерелом капіталу, яким користується ПрАТ «УМВБ», є статутний капітал.
   Вимоги щодо капіталу, як правило, регулярно прогнозуються і оцінюються до прогнозів щодо 
наявного капіталу і 
очікуваної внутрішньої ставки доходності, включаючи аналіз ризиків і аналіз чутливості. 
Складовою частиною політики управління ризиком є забезпечення у кожному періоді достатніх 
грошових потоків для виконання зобов’язань.
---------------------
Зареєстрований капітал [на 31.12.2020р.]....................................................... 36 000 тис.грн.
Капітал в дооцінках [на 31.12.2020р.]............................................................... 55 944 тис.грн.
Резервний капітал [на 31.12.2020р.]................................................................... 4 013 тис.грн.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) [на 31.12.2020р.].......... - 5 422 тис.грн.
Власний капітал, Всього: [на 31.12.2020р.]..................................................... 90 535 тис.грн.
---------------------
   Результативними показниками оцінки ефективності системи управління власним капіталом 
ПрАТ «УМВБ» є: 
 - коефіцієнт автономії - показує, яку частину у загальних вкладах у підприємство складає власний
 капітал. 
Він характеризує фінансову незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування його 
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діяльності. 
Оптимальне значення більше 0,5 (відношення власного капіталу до валюти балансу).
 - коефіцієнт фінансової стійкості - показує рівень залежності від позикового капіталу 
(відношення власного 
капіталу до зобов'язань);
 - коефіцієнт доходності капіталу - відношення чистих операційних доходів до загальної суми 
власного капіталу.
   Аналіз показників управління капіталом за квартали, що закінчилися 31 грудня 2019 року та 31 
грудня 2020 року, 
представлена таким чином:
---------------------
Коефіцієнт автономії [Станом  на 31.12.2019р.] ................. 0,9
Коефіцієнт автономії [Станом  на 31.12.2020р.] ................. 0,9
    Коефіцієнт фінансової стійкості [Станом  на 31.12.2019р.] ...... 6,8
    Коефіцієнт фінансової стійкості [Станом  на 31.12.2020р.] ...... 6,9
Коефіцієнт доходності капіталу [Станом  на 31.12.2019р.] ....... 0,06
Коефіцієнт доходності капіталу [Станом  на 31.12.2020р.] ....... 0,04
---------------------
_______________ РОЗКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ: ___________
   Пов’язаними вважаються сторони, які перебувають під спільним контролем або коли одна зі 
сторін має можливість 
контролювати іншу сторону або чинити на неї істотний вплив у процесі прийняття фінансових та 
управлінських рішень, як це визначено МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних 
сторін». В розумінні МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», 
пов’язаними сторонами для ПрАТ «УМВБ» є: УТБ «Контрактовий дім УМВБ» (код ЄДРПОУ 
31813611).
   Операції з пов’язаними сторонами:
---------------------
УТБ «Контрактовий дім УМВБ» (ЄДРПОУ 31813611) [Надання послуг] за 2019 рік ....5 434 
тис.грн.
УТБ «Контрактовий дім УМВБ» (ЄДРПОУ 31813611) [Надання послуг] за 2020 рік ........416 
тис.грн.
---------------------
   Розкриття інформації щодо компенсації провідному управлінському персоналу за 2020 рік:
---------------------
Провідний управлінський персонал [Витрати на оплату праці]......... 1 618 тис.грн.
Провідний управлінський персонал [Єдиний соціальний внесок]....... 806 тис.грн.
---------------------

___________ ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ: ______________
   Середньооблікова чисельність персоналу за 2020 рік склала 20 чоловік.
Основна та додаткова заробітна плата, мат. допомога за 2020 рік - 4633 тис. грн. Відрахування на 
соціальні заходи 
за 2020 рік - 1012 тис. грн.
   Підприємство здійснює відрахування на соціальні заходи (ЕСВ) за ставкою 22%, що діяла 
протягом року, виходячи 
з нарахованої заробітної плати. Ці відрахування відображаються як витрати у тому звітному 
періоді, до якого 
відноситься відповідна заробітна плата. Підприємство не приймає участі у державній пенсійній 
програмі з визначеною виплатою, яка передбачає достроковий вихід на пенсію, працівників що  
працюють на посадах із шкідливими та небезпечними для здоров’я умовами праці. Відповідні 
зобов’язання не нараховуються.
   Бухгалтерський облік розрахунків за виплатами працівникам здійснюється відповідно до МСФЗ
 19 (IAS) «Виплати 
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працівникам».
   Виплати працівникам нараховуються згідно штатного розкладу.
   Аналітичний облік за виплатами працівникам ведеться по кожному працівнику, видам виплат та
 утримань.

_____________ УМОВНІ АКТИВИ, ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА НЕВИЗНАНІ КОНТРАКТНІ 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:_________

   Судові процеси у періоді з 01.01.2020р. по 31.12.2020р.
   Оболонський районний суд м. Києва 01.11.2012 виніс Рішення задовольнити Позов ПрАТ 
«УМВБ» до Скрипської Н.О. та стягнути із Скрипської Н.О. на користь ПрАТ «УМВБ» 
заборгованість у сумі 10 602 108,57 грн. Скрипською Н.О. була подана апеляційна скарга до 
апеляційного суду м. Києва, який 03.04.2014 виніс Рішення скасувати рішення 
Оболонського районного суду м. Києва від 01.11.2012 і відмовити у стягненні заборгованості. 
Вищий спеціалізований 
суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ 01.10.2014 розглянув касаційну скаргу 
ПрАТ «УМВБ» на 
рішення апеляційного суду м. Києва від 03.04.2014 і виніс рішення касаційну скаргу 
задовольнити, скасувати 
рішення апеляційного суду м. Києва від 03.04.2014, залишити в силі рішення Оболонського 
районного суду м. Києва 
від 01.11.2012, тобто стягнути із Скрипської Н.О. на користь ПрАТ «УМВБ» заборгованість у сумі
 10 602 108,57 грн. 
01.10.2014 рішення Оболонського районного суду м. Києва від 01.11.2012 набрало чинності.
   В свою чергу, 09.07.2015 відкрито виконавче провадження № 48085793. 30.07.2015 звернено 
стягнення на майно 
Скрипської Н.О.. Станом на 31.12.2020р. вищевказана заборгованість Скрипської Н.О. на користь
 ПрАТ «УМВБ» у 
сумі 10 602 108 грн. 57 коп. залишається без змін.
   Окрім того, 28.08.2015 Скрипською Н.О. подано позов до Подільського районного суду міста 
Києва про визнання 
кредитного договору недійсним. 23.11.2018 відбулась заміна судді по вищезазначеній справі (у 
зв'язку із звільненням 
судді з посади). Наразі справа знаходиться на стадії судового розгляду. Наступне засідання 
призначено до судового 
розгляду на 17.05.2021р.

__________ ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ: ___________
   Подій після дати балансу, які б мали суттєвий вплив на дані фінансової звітності та фінансовий 
результат не було.

             Голова Правління                            Гулей А.І.

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

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Ідентифікаційний код юридичної особи 
(реєстраційний номер облікової картки* 
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРАУДИТ ХХІ-ЗАХІД"

30203617

79000, Львівська обл., місто Львів, ВУЛ.С.ТОМАШІВСЬКОГО, 
будинок 5, квартира 1

1

3

4

Дата і номер рішення про проходження 
перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності)

, 6

Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності

01.01.2020-31.12.20207

Думка аудитора8 із застереженням
Пояснювальний параграф (за наявності)

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства  “Українська міжбанківська валютна 
біржа” (код ЄДРПОУ 22877057; юридична адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 1), (далі – 
Товариство), що складається зі Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2020р., Звіту про фінансові 
результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний 
капітал за рік, який закінчився зазначеною датою, і Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад 
значущих облікових політик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного у параграфі «Основа для висловлення думки із 
застереженням», фінансова звітність Приватного акціонерного товариства  “Українська міжбанківська валютна 
біржа” відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2020р., його 
фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

9

Номер та дата договору на проведення аудиту 3/230, 04.05.202110
Дата початку та дата закінчення аудиту 05.05.2021-07.06.202111
Дата аудиторського звіту 07.06.202112
Розмір винагороди за проведення річного 
аудиту, грн

80000,0013

Номер реєстрації аудиторської фірми 
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності

20105

Текст аудиторського звіту14
       ЗВІТ  НЕЗАЛЕЖНОГО  АУДИТОРА
                                    щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства
                                              “Українська міжбанківська валютна біржа”
                                                       станом на 31.12.2020р.

Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку

Власникам цінних паперів

Керівництву ПрАТ “Українська
міжбанківська валютна біржа”

Розділ Реєстру аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності (1 – аудитори, 2 – 
суб’єкти аудиторської діяльності, 3 – суб’єкти 
аудиторської діяльності, які мають право 
проводити обов’язковий аудит фінансової 
звітності, 4 – суб’єкти аудиторської діяльності,
 які мають право проводити обов’язковий 
аудит фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес)

2 суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес

© SMA 228770572020 р. 



Основні відомості про емітента                   

Повне найменування:                                     Приватне акціонерне товариство               
                                                        “Українська міжбанківська валютна біржа”                       

Скорочене найменування:                                 ПрАТ “УМВБ”

Код за ЄДРПОУ:                                          22877057

Місцезнаходження:                                       04070 м. Київ, Подільський р-н,
                                                        вул. Межигірська, буд. 1

    Дата державної реєстрації:        21 липня 1993 року                                   
               

   Основні види діяльності:        управління фінансовими ринками 
              (код 66.11)

   Дата внесення змін до                Зміни та доповнення до Статуту:                                                  
   установчих документів:                від 25.07.1995 без № ;

               від 07.02.1996 без № ;
              від 13.06.1995 без № ;
                                                        від 20.03.1997 без № ;
              Статут в новій редакції від 30.12.1999р. № 276;
               Зміни та доповнення до Статуту:
               від 04.09.2001р. № 250;
               від 25.02.2002р. № 53;
               від 01.08.2002р. № 228;
                Статут в новій редакції:
               від 19.09.2007р. № 10711050002003348;
               від 27.11.2007р. № 1071150005003348;
               від 19.12.2008р. № 1071150007003348;
               від 03.11.2009р. № 1071150010003348;
                                                                                від 28.09.2017р. № 720.

 Перелік учасників (акціонерів), які                 Компанія «ЕФ.ТІ.ЕН.Монітор Лтд» – 
  є власниками 5 % і більше акцій         35 964 акції на 3 596 400 (9,99 %);

                                                        адреса: Поштова скринька ЕСІМ 6ВВ, 
                                                        Чартерхаус Мевс, 1, Лондон, Англія

на дату складання аудиторського
висновку із зазначенням фактичної                       Універсальна товарна біржа «Контрактовий дім 
                                                        УМВБ» – 

   кількості цього розміру:        35 964 акції на 3 596 400 (9,99 %);
                                                        адреса: 04070, 
                                                        м. Київ, вул. Межигірська, буд.1

                                                        ТОВ “Оаккрофт Інвестментс”  –
                                                        35 964 акції на 3 596 400 (9,99 %)
                                                        адреса: Вікемс Кей, ОМС Чемберс, буд. 1, 
                                                        Род-Таун, Тортола, Британські Вергінські         
                                                        Острови, 3152

                                                        Гінзбург Олександр Леонідович 
                                                        89 730 акцій на 8 973 000 (24,925 %)   
                                                          
                                                        АБ “Укргазбанк” – 18000 акцій                                                                                             
                                
                                                        на 1 800 000 (5,0 %)
                                                        адреса: 03087, 
                                                        м. Київ, вул. Єреванська, буд.1
                                                                             
                                                        ПАТ "Київський ремонтно-механичний завод" – 
                                                        1 860 акцій на 1 860 000 (5,17 %)
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                                                        адреса: 03067, 
                                                        м. Київ, вул. Гарматна, буд.6

Керівник:                                               Гулей Анатолій Іванович  

Головний бухгалтер:                                     Липинська Олена Олександрівна

   Кількість працівників:                   10  (станом на 31.12.2020р.)        
        
Думка із застереженням 
Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства  “Українська міжбанківська валютна 
біржа” (код ЄДРПОУ 22877057; юридична адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 1), (далі – 
Товариство), що складається зі Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2020р., Звіту про фінансові 
результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний 
капітал за рік, який закінчився зазначеною датою, і Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад 
значущих облікових політик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного у параграфі «Основа для висловлення думки із 
застереженням», фінансова звітність Приватного акціонерного товариства  “Українська міжбанківська валютна 
біржа” відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2020р., його 
фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для висловлення думки із застереженням
Управлінський персонал Товариства не проводив оцінку можливих втрат від знецінення активів, зокрема дебіторської
 заборгованості. Відповідно станом на 31.12.2020р.  Товариством не був сформований резерв під знецінення 
дебіторської заборгованості, що не відповідає вимогам МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Записи Товариства 
свідчать, що якби управлінський персонал провів формування резерву під знецінення сумнівної дебіторської 
заборгованості, що обліковується станом на 31.12.2020р. в сумі 16 140,7 тис. грн., то Товариству необхідно було б 
визнати у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) за рік нереалізовані збитки в сумі 16140,7 тис. 
грн., що призвело б до зменшення розміру власного капіталу на відповідну суму. 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими 
стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є 
незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів ради з міжнародних 
стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні) до нашого аудиту 
фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми 
вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої
 думки.

Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого 
аудиту фінансової звітності  за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової 
звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки 
щодо цих питань. 
 
Інші питання
Безперервність діяльності 
Безперервність діяльності є принципом постійно діючого підприємства, яке будує свою облікову політику виходячи з 
припущення, що воно не має наміру ліквідуватися в найближчому майбутньому.
Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі припущення про безперервність. 
 Управлінський персонал Товариства не планує вживати будь-яких заходів щодо ліквідації чи припинення діяльності 
Товариства. 
Проте, оскільки Товариство здійснює свою діяльність в умовах фінансово-економічної та політичної кризи, тому 
діяльність Товариства супроводжується різного роду ризиками. Аудит не має змоги передбачити та достовірно 
оцінити масштаби ризиків та їх вплив на результати діяльності Товариства в майбутньому. 
Крім того, існує майбутня невизначеність, пов’язана із запровадженням урядом України та у світі обмежень, 
встановлених  на час карантину у зв'язку зі спалахом пандемії коронавірусу у світі. Вплив такої майбутньої 
невизначеності наразі не можливо оцінити. Ця фінансова звітність не включає жодних коригувань, які можуть 
виникнути в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та 
зможуть бути оцінені.  

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності у 
відповідності до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною 
для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства 
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або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються 
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити 
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована 
впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди 
виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
 вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на 
економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм 
протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
 - ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, 
розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що 
є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може 
включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього 
контролю;
 - отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур,
 які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
 - оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідного 
розкриття інформації, зробленого управлінським персоналом;
 - доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність 
діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи 
існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії 
продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми 
повинні привернути увагу в своєму Звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, 
якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на 
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого Звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити 
Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;
 - оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, 
чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного 
відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований 
обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про 
всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а 
також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких 
надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час 
аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання 
в своєму Звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття 
такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в 
нашому Звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для 
інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Інформація щодо формування та сплати статутного капіталу, його відповідності розміру статутного капіталу, 
зазначеного в Статуті, та відповідності розміру власного капіталу вимогам, установленим нормативно-правовими 
актами НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство “Українська міжбанківська валютна біржа” -правонаступник Закритого акціонерного
 товариства “Українська міжбанківська валютна біржа”, яке було створено внаслідок реорганізації шляхом 
перетворення “Української міжбанківської валютної біржі” у Закрите акціонерне товариство “Українська 
міжбанківська валютна біржа”.
Українська міжбанківська валютна біржа - юридична особа, що здійснювала свою діяльність як фондова біржа після 
видачі їй Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України Свідоцтва про реєстрацію фондової 
біржі від 27.02.1997р. № 1 (строк дії Свідоцтва продовжено рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 16.02.1999р. № 75 та від 27.02.2001 № 1). 
Відповідно до Статуту “Української міжбанківської валютної біржі”, зареєстрованого Національним банком України 
21.07.1993р., біржею 
був оголошений статутний капітал в сумі    400 000 000 крб., який був сформований наступним чином:
--------------------------------------------------
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1) Державний Спеціалізований Комерційний Ощадний Банк України: Кількість внесків-1; Номінальна вартість 
внеска(крб.)-10 000 000; Частка у статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним 
дорученням від 10.02.94 № 147  - 10 000 000
2) Державний Експортно-імпортний Банк України: Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-10 000 000; 
Частка у статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням від 20.01.94 
№ 106 -10 000 000
3) Український Акціонерно-комерційний Промислово-інвестиційний банк: Кількість внесків-1; Номінальна вартість 
внеска(крб.)-10 000 000; Частка у статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним 
дорученням від 10.02.94 № 394  - 10 000 000
4) Банк  “Україна”: Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-10 000 000; Частка у статутному фонді(%)-
2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням від 02.03.94 № 820 - 10 000 000
5) Акціонерно-Комерційний Банк Соціального Розвитку : Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-10 
000 000; Частка у статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням від 
13.01.94 № 306  - 10 000 000
6) Акціонерний Іноваційний Банк "Укрінбанк": Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-10 000 000; 
Частка у статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням від 02.02.94 
№ 129  - 10 000 000
7) Акціонерне Товариство “Західно-Український Комерційний Банк”: Кількість внесків-1; Номінальна вартість 
внеска(крб.)-10 000 000; Частка у статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним 
дорученням від 26.01.94 № 998  - 10 000 000
8) Київський Акціонерно-Комерційний Біржовий Банк: Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-10 000 
000; Частка у статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням від 
14.09.93 № 687 - 10 000 000
9) Закарпатський Акціонерний Комерційний Банк “Лісбанк”: Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-
10 000 000; Частка у статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням 
від  13.10.93  № 1 - 10 000 000
10) Комерційний інвестиційно-інноваційний Банк "Південкомінбанк": Кількість внесків-1; Номінальна вартість 
внеска(крб.)-10 000 000; Частка у статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним 
дорученням від 08.02.94 № 31-10 000 000
11) Донецький Комерційний банк Економічного і Соціального Розвитку Підприємства В/О Донецьквугілля": 
Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-10 000 000; Частка у статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески 
грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням від 02.03.94 № 2 - 10 000 000
12) Акціонерний Банк “АЖІО”: Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-10 000 000; Частка у 
статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням від 18.02.94 № 283  - 
10 000 000
13) Кредитно-Фінансова Спілка “Експобанк”: Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-10 000 000; 
Частка у статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням від 18.02.94 
№ 255  - 10 000 000
14) ЕНЕРГОБанк: Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-10 000 000; Частка у статутному фонді(%)-
2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням від 09.02.94 № 4 -10 000 000
15) Акціонерно-Комерційний Електрон Банк: Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-10 000 000; 
Частка у статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням від 11.10.93 
№ 1  - 10 000 000
16) Акціонерно-комерційний Банк "Легбанк": Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-10 000 000; 
Частка у статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням від 20.09.93 
№ 1 - 10 000 000
17) Комерційний Банк “Алекс”: Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-10 000 000; Частка у 
статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням від 10.02.94 № 92 - 
10 000 000
18) Київський Приватний Банк: Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-10 000 000; Частка у статутному
 фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням від 17.09.93  № 1 - 10 000 000
19) Харківський Комерційний Банк Розвитку Легкої Промисловості: Кількість внесків-1; Номінальна вартість 
внеска(крб.)-10 000 000; Частка у статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним 
дорученням від 20.01.94 № 1 - 10 000 000
20) Акціонерний банк “АНТЕК”: Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-10 000 000; Частка у 
статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням від 26.10.93 № 1 - 10 
000 000
21) Український банкБ “Відродження”: Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-10 000 000; Частка у 
статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням від 09.09.93 № 457 - 
10 000 000
22) Кримський КБ “Інтерконтбанк”: Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-10 000 000; Частка у 
статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням від 29.09.93 № 1 - 10 
000 000
23) АППБ “Аваль”: Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-10 000 000; Частка у статутному фонді(%)-
2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням від 08.02.94 № 1 - 10 000 000
24) Комерційний Банк Приватбанк: Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-10 000 000; Частка у 
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статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням від 17.09.93  № 1  - 
10 000 000
25) Акціонерний Східно-Український Біржовий Банк “Грант”: Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-
10 000 000; Частка у статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням 
від 02.09.93 № 3  - 10 000 000
26) Інноваційно-Комерційний НПК-БАНК: Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-10 000 000; Частка у
 статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням від 08.02.94 № 1 - 10 
000 000
27) Акціонерний Комерційний Банк “Персональний Комп’ютер”: Кількість внесків-1; Номінальна вартість 
внеска(крб.)-10 000 000; Частка у статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним 
дорученням від 29.09.93 № 1 - 10 000 000
28) Акціонерний Комерційний Іноваційний Банк “УКРСИББАНК”: Кількість внесків-1; Номінальна вартість 
внеска(крб.)-10 000 000; Частка у статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним 
дорученням від 28.01.94 № 3  - 10 000 000
29) Акціонерний Банк Економічного Розвитку "Економбанк": Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-
10 000 000; Частка у статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням 
від 15.09.93 № 1 - 10 000 000
30) Акціонерний Банк “ІНКО”: Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-10 000 000; Частка у статутному
 фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням від 13.09.93  № 140 - 10 000 000
31) Київський Комерційний Шляховий Банк “Київшляхбанк”: Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-
10 000 000; Частка у статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням 
від 09.09.93 № 556  - 10 000 000
32) Кримський Кооперативний Банк “Кримбанк”: Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-10 000 000; 
Частка у статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням від 10.02.94 
№ 1 - 10 000 000
33) Київський Народний Банк: Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-10 000 000; Частка у статутному 
фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням від 08.02.94 № 113  - 10 000 000
34) Акціонерний Комерційний Банк “Градобанк ”: Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-10 000 000; 
Частка у статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням від 10.11.93 
№ 1 - 10 000 000
35) Акціонерний Комерційний “Стромбанк”: Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-10 000 000; Частка
 у статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням від 10.02.94 № 
10  - 10 000 000
36) Акціонерний Комерційний Банк “Верховина”: Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-10 000 000; 
Частка у статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням від  
13.10.93 № 1 - 10 000 000
37) Акціонерний Комерційний Банк “Інтербанк”: Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-10 000 000; 
Частка у статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням від 18.02.94 
№ 79 - 10 000 000
38) Перший Український Міжнародний банк: Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-10 000 000; 
Частка у статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням від 19.01.94 
№ 66  - 10 000 000
39) Акціонерний Комерційний Банк Сприяння Підприємництву “Днепрсервісбанк”: Кількість внесків-1; Номінальна 
вартість внеска(крб.)-10 000 000; Частка у статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески грошовими коштами(крб.) за 
платіжним дорученням від 10.02.94 № 53 - 10 000 000
40) Миколаївський Акціонерний Комерційний Банк Розвитку Промисловості і Соціальної Сфери “Ніккомбанк”: 
Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеска(крб.)-10 000 000; Частка у статутному фонді(%)-2,5; Фактичні внески 
грошовими коштами(крб.) за платіжним дорученням від 12.12.94 № 1 - 10 000 000
    Разом: Кількість внесків-40; Номінальна вартість внеска(крб.)-400 000 000; Частка у статутному фонді(%)-100,0; 
Фактичні внески грошовими коштами(крб.) - 400 000 000. 
--------------------------------------------------

    Таким чином, оголошений “Українською міжбанківською валютною біржею” статутний капітал в сумі 400 000 000 
крб. був сформований в повному розмірі грошовими коштами.
Відповідно до Змін та доповнень до Статуту “Української міжбанківської валютної біржі”, зареєстрованих 
Національним банком України 07.02.1996р., біржею був оголошений статутний фонд в сумі 300 000 000 000 крб. 
(внесок кожного засновника - 7 500 000 000 крб., що становить 2,5 % статутного капіталу Товариства), тобто 
статутний фонд був збільшений на  299 600 000 000 крб.
Оголошений “Українською міжбанківською валютною біржою”, статутний капітал в сумі 300 000 000 000 крб. був 
сформований наступним чином:
--------------------------------------------------
1) Державний Спеціалізований Комерційний Ощадний Банк України; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску
 (крб.)-7 500 000 000; Частка у статутному фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними 
дорученнями від:  10.02.94 № 147-10 000 000 ,21.11.95 № 200-2 500 000 000,29.12.95 № 200-4 990 000 000
2) Державний Експортно-імпортний Банк України ; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 
000; Частка у статутному фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями від
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 : 20.01.94 № 106-10 000 000 ,27.11.95 № 200-2 500 000 000,19.12.95 № 200-4 990 000 000
3) Український Акціонерно-комерційний Промислово-інвестиційний банк; Кількість внесків-1; Номінальна вартість 
внеску (крб.)-7 500 000 000; Частка у статутному фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за 
платіжними дорученнями від:10.02.94 № 394-10 000 000,13.11.95 № 200-2 500 000 000,18.12.95 № 200-4 990 000 000
4) Банк  “Україна”; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 000; Частка у статутному фонді 
(%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями від: 02.03.94 № 820-10 000 
000,16.11.95 № 200-2 500 000 000,14.02.96 № 200-4 990 000 000
5) Аціонерно-Комерційний Банк Соціального Розвитку ; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 
000 000; Частка у статутному фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними 
дорученнями від: 13.01.94 № 306-10 000 000,14.11.95 № 200-2 500 000 000,22.12.95 № 200-4 990 000 000
6) Акціонерний Іноваційний Банк "Укрінбанк"; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 000; 
Частка у статутному фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями від: 
02.02.94 № 129-10 000 000,30.11.95 № 200-2 500 000 000,29.12.95 № 200-4 990 000 000
7) Акціонерне Товариство “Західно-Український Комерційний Банк”; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску
 (крб.)-7 500 000 000; Частка у статутному фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними 
дорученнями від: 26.01.94 № 998-10 000 000,15.11.95 № 200-2 500 000 000,29.12.95 № 200-4 990 000 000
8) АКБ "Укрнафтогазбанк"; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 000; Частка у статутному
 фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями від:  14.09.93 № 687-10 000 
000,10.11.95 № 200-2 500 000 000,29.12.95 № 200-4 990 000 000
9) Закарпатський Акціонерний Комерційний Банк “Лісбанк”; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 
500 000 000; Частка у статутному фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними 
дорученнями від: 13.10.93  № 1-10 000 000,24.11.95 № 200-2 500 000 000,04.12.95 № 200-4 990 000 000
10) Комерційний інвестиційно-інноваційний Банк "Південкомінбанк"; Кількість внесків-1; Номінальна вартість 
внеску (крб.)-7 500 000 000; Частка у статутному фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за 
платіжними дорученнями від: 08.02.94 № 31-10 000 000,23.11.95 № 200-2 500 000 000,29.12.95 № 200-4 990 000 000
11) Донецький Комерційний банк Економічного і Соціального Розвитку Підприємства В/О Донецьквугілля"; 
Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 000; Частка у статутному фонді (%) - 2,5; Фактичні 
внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями від:  02.03.94 № 2-10 000 000,24.11.95 № 200-2 500 
000 000,29.12.95 № 200-4 990 000 000
12) Акціонерний Банк “АЖІО”; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 000; Частка у 
статутному фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями від: 18.02.94 № 
283-10 000 000,24.11.95 № 200-2 500 000 000,21.12.95 № 200-4 990 000 000
13) Кредитно-Фінансова Спілка “Експобанк”; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 000; 
Частка у статутному фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями від : 
18.02.94 № 255-10 000 000,27.11.95  № 200-2 500 000 000,30.12.95  № 200-4 990 000 000
14) ЕНЕРГОБанк; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 000; Частка у статутному фонді 
(%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями від: 09.02.94 № 4-10 000 
000,17.11.95 № 200-2 500 000 000,29.12.95 № 200-4 990 000 000
15) Акціонерно-Комерційний Електрон Банк; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 000; 
Частка у статутному фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями  від: 
11.10.93 № 1-10 000 000,24.11.95 № 200-2 500 000 000,30.12.95 № 200-4 990 000 000
16) Акціонерно-комерційний Банк "Легбанк"; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 000; 
Частка у статутному фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями від: 
20.09.93 № 1-10 000 000,24.11.95 № 200-2 500 000 000,04.12.95 № 200-4 990 000 000
17) АКБ "Правекс-Банк"; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 000; Частка у статутному 
фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями від: 27.11.95 № 200-6 500 
000 000,18.12.95 № 607-1 000 000 000,
18) Київський Приватний Банк; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 000; Частка у 
статутному фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями від: 17.09.93  № 
1-10 000 000,21.11.95 № 200-2 500 000 000,19.12.95 № 200-4 990 000 000
19) АКБ "Новий"; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 000; Частка у статутному фонді 
(%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями від: 24.11.95 № 200-6 500 000 
000,18.12.95 № 607-1 000 000 000,
20) ОЛБанк; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 000; Частка у статутному фонді (%) - 
2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями від: 23.01.96 № 200-6 500 000 
000,02.02.96 № 251-1 000 000 000,
21) АБ "АвтоЗазбанк"; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 000; Частка у статутному 
фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями від:  01.02.96 № 252-1 000 
000 000,02.02.96 № 200-6 500 000 000,
22) АБ "Брокбізнесбанк"; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 000; Частка у статутному 
фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями від:  30.09.94 № 2-10 000 
000,24.11.95 № 200-2 500 000 000,20.12.96 № 200-4 990 000 000
23) АППБ “Аваль”; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 000; Частка у статутному фонді 
(%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями від: 08.02.94 № 1-10 000 
000,17.11.95 № 200-2 500 000 000,19.12.95 № 200-4 990 000 000
24) Комерційний Банк "Приватбанк"; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 000; Частка у 
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статутному фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями від: 17.09.93  № 
1-10 000 000,20.11.95 № 200-2 500 000 000,19.12.95 № 200-4 990 000 000
25) Акціонерний Східно-Український Біржовий Банк “Грант”; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-
7 500 000 000; Частка у статутному фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними 
дорученнями від: 02.09.93 № 3-10  000 000,23.11.95  № 200-2 500 000 000,30.12.95  № 200-4 990 000 000
26) Інноваційно-Комерційний НПК-БАНК; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 000; 
Частка у статутному фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями від: 
08.02.94 № 1-10 000 000,24.11.95 № 200-2 500 000 000,29.12.95 № 200-4 990 000 000
27) Акціонерний Комерційний Банк “Персональний Комп’ютер”; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску 
(крб.)-7 500 000 000; Частка у статутному фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними 
дорученнями від: 29.09.93 № 1-10  000 000,09.11.95 № 200-2 500 000 000,30.12.95 № 200-4 990 000 000
28) Акціонерний Комерційний Іноваційний Банк “УКРСИББАНК”; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску 
(крб.)-7 500 000 000; Частка у статутному фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжним 
дорученням від: 28.01.94 № 3-10  000 000,24.11.95 № 200-2 500 000 000,27.12.95 № 200-4 990 000 000
29) КАБ "Слов'янський" ; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 000; Частка у статутному 
фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями від: 22.11.95 № 200-6 500 
000 000,18.12.95 № 607-1 000 000 000,
30) Акціонерний Банк “ІНКО”; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 000; Частка у 
статутному фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями від: 13.09.93 № 
140-10 000 000,24.11.95 № 200-2 500 000 000,05.12.95 № 200-4 990 000 000
31) АКБ “Київшляхбанк”  ; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 000; Частка у статутному 
фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями від: 09.09.93 № 556-10 000 
000,16.11.95 № 200-2 500 000 000,29.12.95 № 200-4 990 000 000
32) Кримський Кооперативний Банк “Кримбанк”; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 
000; Частка у статутному фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями 
від:  10.02.94 № 1-10 000 000, 15.11.95 № 200-500 000 000, 16.11.95 № 200-500 000 000,21.11.95 № 200-500 000 000, 
23.11.95 № 200-500 000 000,22.11.95 № 200-500 000 000, 18.12.95 № 200-4 990 000 000
33) Київський Народний Банк; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 000; Частка у 
статутному фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями від: 08.02.94 № 
113-10 000 000,24.11.95 № 200-2 500 000 000,23.12.95 № 200-4 990 000 000
34) Акціонерний Комерційний Банк “Градобанк ”; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 
000; Частка у статутному фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями 
від: 10.11.93 № 1-10 000 000,17.11.95 № 200-2 500 000 000,29.12.95 № 200-4 990 000 000
35) Акціонерний Комерційний “Стромбанк”; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 000; 
Частка у статутному фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями від: 
10.02.94 № 10-10 000 000,24.11.95 № 200-2 500 000 000,30.12.95 № 200-4 990 000 000
36) "Києво-Печерський" АКБ; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 000; Частка у 
статутному фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями від: 13.10.93 № 
1-10 000 000,24.11.95 № 200-2 500 000 000,26.12.95 № 200-4 990 000 000
37) Акціонерний Комерційний Банк “Інтербанк”; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 
000; Частка у статутному фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями 
від: 18.02.94 №79-10 000 000,15.11.95 № 200-2 500 000 000,30.12.95 № 200-4 990 000 000
38) Перший Український Міжнародний банк; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 000; 
Частка у статутному фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями від: 
19.01.94 №66-10 000 000,27.11.95 № 200-2 500 000 000,19.12.95 № 200-4 990 000 000
39) АБ “Кредит-Дніпро”; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 000; Частка у статутному 
фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями від: 24.11.95 №200-6 500 
000 000,18.12.95 № 607-1 000 000 000,
40) АКБ "Креді Ліоне Україна"; Кількість внесків-1; Номінальна вартість внеску (крб.)-7 500 000 000; Частка у 
статутному фонді (%) - 2,5; Фактичні внески грошовими коштами (крб.) за платіжними дорученнями від: 24.01.96 
№200-6 500 000 000,02.02.96 № 251-1 000 000 000,
Разом: Кількість внесків-40; Номінальна вартість внеску (крб.)-300 000 000 000; Частка у статутному фонді (%) - 100; 
Фактичні внески грошовими коштами (крб.) 300 000 000 000.
--------------------------------------------------

   Таким чином, оголошений “Українською міжбанківською валютною біржою”  статутний капітал в сумі 300 000 000 
000 крб. сформований в 
повному розмірі грошовими коштами.
   Статут та Установчий договір ЗАТ “УМВБ” були зареєстровані Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку України рішенням від 
30.12.1999р. № 276. Відповідно до Статуту ЗАТ “УМВБ” був оголошений статутний капітал у сумі 3 000 000 грн. 
(розподілений на 40 простих 
іменних акцій номінальною вартістю 75 000 грн. кожна), який був сформований в повному розмірі грошовими 
коштами. 
   Товариство має статутний капітал, сформований шляхом обміну часток (паїв) засновників “УМВБ” на акції ЗАТ 
“УМВБ” в результаті 
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реорганізації шляхом перетворення “УМВБ” в ЗАТ “УМВБ”.
   Відповідно до Змін до Статуту, зареєстрованих рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
України 01.08.2002р. 
№ 228, ЗАТ “УМВБ” був оголошений статутний капітал у сумі 36 000 000 грн., який розподілений на 360 000 простих
 іменних акцій номінальною 
вартістю 100,0 грн. кожна. Зазначеними змінами до Статуту статутний капітал був збільшений на 33 000 000 грн. 
   Формування частки статутного капіталу в сумі 33 000 000,00 грн. було здійснено шляхом реінвестування дивідендів 
в об'єкт первинного 
інвестування згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ЗАТ "УМВБ" (протокол засідання від 24.04.2002р. № 4): 
--------------------------------------------------
1) АТ “Західно-Український Комерційний Банк” (м. Львів, вул. Наукова, 7-а); Формування частки статутного капіталу
 шляхом реінвестування дивідендів (грн.) - 825 000
2) ДСК “Ощадний банк України”  (м. Київ,  пр. Науки, 7); Формування частки статутного капіталу шляхом 
реінвестування дивідендів (грн.) - 825 000
3) АСУББ “Грант” (м. Харків,  вул. Данилевського, 19); Формування частки статутного капіталу шляхом 
реінвестування дивідендів (грн.) - 825 000
4) Перший Український Міжнародний банк (м. Донецьк, вул. Університетська, 2 а); Формування частки статутного 
капіталу шляхом реінвестування дивідендів (грн.) - 825 000
5) АКБ “Реал - Банк” (м. Харків, пр. Леніна, 60-А); Формування частки статутного капіталу шляхом реінвестування 
дивідендів (грн.) - 825 000
6) АБ “Енергобанк” (м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9); Формування частки статутного капіталу шляхом реінвестування 
дивідендів (грн.) - 825 000
7) АТ “Банк Велес” (м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48); Формування частки статутного капіталу шляхом 
реінвестування дивідендів (грн.) - 825 000
8) АКІБ “УкрСиббанк” (м. Харків, пр. Московський, 60); Формування частки статутного капіталу шляхом 
реінвестування дивідендів (грн.) - 825 000
9) АКБ “Надра” (м. Київ, вул. Артема, 15); Формування частки статутного капіталу шляхом реінвестування дивідендів
 (грн.) - 825 000
10) ЗАТ “ВАБанк” (м. Київ,  вул. Зоологічна, 5); Формування частки статутного капіталу шляхом реінвестування 
дивідендів (грн.) - 825 000
11) АТ “Креді Ліоне Україна” (м. Київ,  вул. Хрещатик, 2); Формування частки статутного капіталу шляхом 
реінвестування дивідендів (грн.) - 825 000
12) АКБ “ОЛБанк” (м. Київ, вул. М. Раскової, 19); Формування частки статутного капіталу шляхом реінвестування 
дивідендів (грн.) - 825 000
13) АБ “Кредит-Дніпро” (м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17); Формування частки статутного капіталу шляхом 
реінвестування дивідендів (грн.) - 825 000
14) АКБСР “Укрсоцбанк” (м. Київ, вул. Ковпака, 29); Формування частки статутного капіталу шляхом реінвестування 
дивідендів (грн.) - 916 300
15) “Укрексімбанк” (м. Київ, вул. Горького, 127); Формування частки статутного капіталу шляхом реінвестування 
дивідендів (грн.) - 916 300
16) АТ “Український інноваційний банк” (м. Київ, вул. Інститутська, 12-А); Формування частки статутного капіталу 
шляхом реінвестування дивідендів (грн.) - 916 300
17) АК “Електрон Банк” (м. Львів, вул. Грабовського, 11); Формування частки статутного капіталу шляхом 
реінвестування дивідендів (грн.) - 916 300
18) АКБ “Персональний комп’ютерний банк” (м. Київ, вул. Сагайдачного,17); Формування частки статутного капіталу
 шляхом реінвестування дивідендів (грн.) - 916 300
19) КБ “Фінанси та кредит” (м. Київ, Тургенєвська, 38); Формування частки статутного капіталу шляхом 
реінвестування дивідендів (грн.) - 916 300
20) АБ “Кліринговий дім” (м. Київ, пр. Червонозоряний, 132); Формування частки статутного капіталу шляхом 
реінвестування дивідендів (грн.) - 916 300
21) АКБ “Правекс-Банк” (м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2); Формування частки статутного капіталу шляхом 
реінвестування дивідендів (грн.) - 918 500
22) КФС “Експобанк” (м. Київ, вул. Володарського, 2/4); Формування частки статутного капіталу шляхом 
реінвестування дивідендів (грн.) - 929 500
23) АКБ “Трансбанк” (м. Київ, вул. Фізкультури, 9); Формування частки статутного капіталу шляхом реінвестування 
дивідендів (грн.) - 935 000
24) УАК Промінвестбанк (м. Київ, пров. Шевченка, 12); Формування частки статутного капіталу шляхом 
реінвестування дивідендів (грн.) - 960 300
25) КБ “Приватбанк” (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50); Формування частки статутного капіталу 
шляхом реінвестування дивідендів (грн.) - 1 009 800
26) АППБ “Аваль” (м. Київ, вул. Лєскова, 9); Формування частки статутного капіталу шляхом реінвестування 
дивідендів (грн.) - 1 009 800
27) АБ “Брокбізнесбанк” (м. Київ, пр. Перемоги, 41); Формування частки статутного капіталу шляхом реінвестування 
дивідендів (грн.) - 1 009 800
28) АБ  “Ажіо” (м. Київ, вул.Червоноармійська, 10); Формування частки статутного капіталу шляхом реінвестування 
дивідендів (грн.) - 1 009 800

© SMA 228770572020 р. 



29) АК “Промислово-фінансовий банк” (м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24); Формування частки статутного капіталу 
шляхом реінвестування дивідендів (грн.) - 1 009 800
30) АКБ "Народний банк” (Київ, вул. В. Житомирська, 24); Формування частки статутного капіталу шляхом 
реінвестування дивідендів (грн.) - 1 009 800
31) АКБ “Укргазбанк” (м. Київ, вул. Празька, 5 ); Формування частки статутного капіталу шляхом реінвестування 
дивідендів (грн.) - 1 009 800
32) АКБ “Південкомбанк” (м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, 12); Формування частки статутного капіталу шляхом 
реінвестування дивідендів (грн.) - 1 009 800
33) КБ “Український кредитний банк” (м. Київ, пр. Перемоги, 37); Формування частки статутного капіталу шляхом 
реінвестування дивідендів (грн.) - 1 009 800
34) АКБ “Інтербанк” (м. Київ, вул. Індустріальна, 27); Формування частки статутного капіталу шляхом реінвестування
 дивідендів (грн.) - 1 009 800
35) АБ “АвтоЗазбанк” (м. Запоріжжя, пр. Леніна, 8); Формування частки статутного капіталу шляхом реінвестування 
дивідендів (грн.) - 1 009 800
36) АКБ “Новий” (м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 93); Формування частки статутного капіталу шляхом 
реінвестування дивідендів (грн.) - 1 009 800
    Разом Формування частки статутного капіталу шляхом реінвестування дивідендів (грн.) - 33 000 000.
--------------------------------------------------
    Таким чином, оголошений статутний капітал ЗАТ “УМВБ” в сумі 36,0 млн. Грн. Було сформовано в повному 
розмірі грошовими коштами в 
сумі 3,0 млн. Грн. Та шляхом реінвестування дивідендів загальною сумою 33,0 млн. Грн. Державною комісією з 
цінних паперів та фондового 
ринку був зареєстрований випуск ЗАТ “УМВБ" 360 000 штук простих іменних акцій (в документарній формі) 
номінальною вартістю 100,00 грн. 
Кожна на загальну суму 36,0 млн. Грн. - Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 10.10.2002р. № 490/1/02.
    Рішенням загальних зборів акціонерів від 12.10.2009р. Було змінено найменування Товариства з Закритого 
акціонерного товариства 
“Українська міжбанківська валютна біржа” на Приватне акціонерне товариство “Українська міжбанківська валютна 
біржа” 
(надалі - ПрАТ “УМВБ”), яке є правонаступником всіх прав та зобов'язань ЗАТ “Українська міжбанківська валютна 
біржа”.
   Відповідно до Статуту ПрАТ “УМВБ” (затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 12.10.2009р., протокол
 № 15), зареєстрованого 
державним реєстратором Подільської районної у місті Києві державної адміністрації 03.11.2009р. № 
10711050010003348, ПрАТ “УМВБ” 
оголошений статутний капітал в сумі 36,0 млн. Грн. Статутний капітал поділений на 360 000 простих іменних акцій 
номінальною вартістю 100,00 грн. Кожна, тобто статутний капітал, кількість акцій та номінальна вартість однієї акції 
залишилися без змін.
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку був зареєстрований випуск ПрАТ “УМВБ" 360 000 штук 
простих іменних акцій 
(в бездокументарній формі) номінальною вартістю 100,00 грн. Кожна на загальну суму 36,0 млн. Грн. - Свідоцтво про
 реєстрацію випуску акцій від 09.11.2009р. № 320/1/09.
     Інформація стосовно напрямів використання коштів, що внесені для формування статутного капіталу.
Операції по надходженню грошових коштів при формуванні статутного капіталу відповідають вимогам чинного 
законодавства та установчим документам. Грошові кошти, що внесені для формування статутного капіталу були 
використані на поточну господарську діяльність в роках у яких вони були внесені. 
На нашу думку, отримані аудиторські докази забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення 
аудиторської думки. Статутний капітал в сумі 36 млн. Грн., що відображений у фінансовій звітності (Балансі (Звіті 
про фінансовий стан)) ПрАТ “УМВБ” станом на 31.12.2020р., в усіх суттєвих аспектах відповідає Статуту і є 
сформованим в повному розмірі грошовими коштами в сумі 3,0 млн. Грн. Та шляхом реінвестування дивідендів 
загальною сумою 33,0 млн. Грн.
За даними фінансової звітності розмір власного капіталу ПрАТ “УМВБ” станом на 31.12.2020р. Складає 90535,0 тис. 
Грн. (статутний капітал - 36000,0 тис. Грн., капітал у дооцінках - 55944,0 тис. Грн., резервний капітал - 4013,0 тис. 
Грн., непокритий збиток – 5422,0 тис. Грн.), тобто відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 818 (не менше 
ніж 25,0 млн. Грн.).
Станом на 31.12.2020р. В реєстрі власників простих іменних акцій ПрАТ “УМВБ” зареєстровано 34 акціонера: 

   01 ОАККРОФТ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Вергінські о-ви)3596435964009,99
   02 ПАТ “Сведбанк” (ТАС - Інвестбанк)101 0000,002777

   03 АТ “Кредобанк”10010 0000,027777
   04 ТОВ “Компанія "Основа"9 000900 0002,5

   05 Міжнародний фонд сприяння інвестиціям101 0000,002777
   06 ПАТ “Державний ощадний банк України”9 000900 0002,5

   07 ПАТ “Східно-Український банк“Грант”55000,001388
   08 АТ “Перший Український Міжнародний банк”9 000900 0002,5
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   09 ТОВ “Українськ.Венчурний Капітал”4 032403 2001,12
   10 АТ “УкрСиббанк”9 000900 0002,5

   11 АТ “КредіАгрікольБанк” 9 000900 0002,5
   12 ПАТ Страхова Компанія “АРМА”1 016101 6000,282222
   13 ТОВ “Капітал Траст Сек’юритиз”2020000,005555

   14 ПАТ “Державний експортно- імпортний банк України”9 996999 6002,776666
   15 ПАТ “Українська інноваційна компанія”101 0000,002777

   16 АТ “ТАСКОМБАНК”202 0000,005555
   17 ПАТ “Банк “Кліринговий Дім”10010 0000,027777

   18 АТ “Правекс - банк”202 0000,005555
   19 ТОВ “Фондоваякомпания“Фаворит”1786917869004,963611

   20 ТОВ “Опціон-фінанс”20020 0000,055555
   21 ПАТ “АК Промінвестбанк”10 4761 047 6002,91

   22 АТ КБ ”ПриватБанк”11 0161 101 6003,06
   23 АТ “Райффайзен Банк Аваль”11 0161 101 6003,06

   24 ТОВ ВАТО 202 0000,005555
   25 Державна ІФКУ9 100910 0002,527777

   26 АТ “АЛЬТБАНК”161 6000,004444
   27 ТОВ "І-НВЕСТ"57205720001,588888

   28 ПАТ АБ “Укргазбанк”18 0001 800 0005
   29 Германчук Петро Кузьмович22000,000555

   30 Случ Василь Олексійович44000,001111
   31 Компанія «ЕФ.ТІ.ЕН.МоніторЛтд.»35 9643 596 4009,99

   32 Універсальна товарна біржа «Контрактовий дім УМВБ»35 9643 596 4009,99
   33 Гінзбург Олександр Леонідович89 7308 973 00024,92500

   34 ПАТ "Київський ремонтно-механичний завод"1860018600005,166666
                   Всього                360 000    36 000 000100,00%

Інформація щодо відсутності прострочених зобов'язань щодо сплати податків та зборів, несплачених штрафних 
санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів
У ПрАТ "УМВБ" відсутні прострочені зобов'язання щодо сплати податків та зборів, несплачених штрафних санкцій 
за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів.
Інформація щодо пов'язаних осіб

У 2020 році ПрАТ “УМВБ” здійснювало наступні операції з пов'язаними особами:

--------------------------------------------------
1) Акціонер: УТБ «Контрактовий дім УМВБ», частка у статутному капіталі 9,99 % Країна: Україна; Вид операцій: 
Надання послуг по супроводу аукціонів; Сума (тис. Грн.) - 5 453,3
2) Акціонер: УТБ «Контрактовий дім УМВБ», частка у статутному капіталі 9,99 % Країна: Україна; Вид операцій: 
Фінансові інвестиції; Сума (тис. Грн.) - 7 449,0
3) Гінзбург Олександр Леонідович; Вид операцій: Надання споживчої позики; Сума (тис. Грн.) - 1 516,9
--------------------------------------------------

Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та зобов'язань, ймовірність визнання яких на балансі є 
достатньо високою
   У ПрАТ “УМВБ” відсутні непередбачені активи щодо яких існує ймовірність надходження  економічних  вигод у 
сумі очікуваного відшкодування  збитків та непередбачені зобов'язання, 
які можуть вимагати витрачання ресурсів (але повної впевненості щодо цього зобов'язання немає) в сумі очікуваних 
збитків.   
Інформація про наявність подій після дати балансу
Подій після дати балансу, які не знайшли відображення в фінансовій звітності, проте могли б мати суттєвий вплив на 
фінансовий стан ПрАТ “УМВБ” не було.
Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність у майбутньому та 
оцінку ступеня їхнього впливу
 Станом на 31.12.2020р. В складі дебіторської заборгованості обліковується дебіторська заборгованість фізичної особи
 в сумі 10 602,1 тис. Грн., що виникла в 2008 році, стосовно якої здійснювались судові розгляди в районній, 
апеляційній, касаційній інстанціях, Вищому спеціалізованому суді України та станом на 31.12.2020р. Ця справа також
 знаходилась на стадії судового розгляду.
Станом на 31.12.2020р. В Товаристві обліковується дебіторська заборгованість в сумі 5453,3 тис. Грн. 
(ідентифікаційний код підприємства 36471995). В ході аудиту були отримані свідчення про те, що підприємство за 
цим ідентифікаційним кодом знаходиться в стадії припинення, дата заявлення кредиторами своїх вимог 20.02.2019р. 
Товариством заявлення вимог на неповернену дебіторську заборгованість в сумі 5 453,3 тис. Грн. Не здійснено. 
          В Товаристві обліковується дебіторська заборгованість в сумі 65,3 тис. Грн. За надання споживчої позики 
фізичній особі, по якій відкрито виконавче провадження, але протягом 2020 року виконавче провадження не 
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виконується внаслідок звільнення Боржника з останнього місця роботи. 
  В Товаристві обліковуються довгострокові фінансові інвестиції в сумі 20 тис. Грн. У вигляді паїв Товарної біржі 
«Кримська МБВБ» (які можуть бути неповерненими з політичних причин).
  Резерв сумнівних боргів на прострочену дебіторську заборгованість не нараховане. Якщо ця дебіторська 
заборгованість не буде повернена - це може призвести до зменшення чистого прибутку, а відповідно, до зменшення 
розміру власного капіталу.           

Інші елементи
Основні відомості про аудиторську фірму
Повна назва                                          Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Украудит ХХІ-
Захід»
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення 

 до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів     Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб‘єктів аудиторської 
діяльності: 2010
Місцезнаходження                                     Україна, 79000, м. Львів, вул. С. Томашівського, буд. 5, кв.1
 

 Телефон/факс                                     +38 (032) 297-05-69

Відомості про аудиторів                              Солтис Тарас Павлович  – номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та 
                                                     суб’єктів аудиторської діяльності 100309
                                                     Гнатюк Надія Кузьмівна – номер реєстрації в реєстрі аудиторів та 
                                                     суб’єктів аудиторської діяльності 100234

 Договір на проведення аудиту                     Договір № 3/230 про надання аудиторських послуг від 04.05.2021р.
Дата початку та                                      Дата початку: 05.05.2021р.
Дата закінчення проведення аудиту                    Дата закінчення: 07.06.2021р.

Додатки:
1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2020р. На 2-х аркушах;
2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік на 2-х аркушах;
3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік на 2-х аркушах;
4. Звіт про власний капітал за 2020 рік на 1-у аркуші;
5. Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік на 19-и аркушах.

Партнер із завдання з аудиту, аудитор 
ТзОВ АФ «Украудит ХХІ-Захід»                                          
(номер в реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської 
діяльності (розділ «Аудитори») 100234)                             Н.К. Гнатюк 

Директор  ТзОВ АФ «Украудит ХХІ-Захід»                                          
(номер в реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської 
діяльності (розділ «Аудитори») 100306) 
79000, м. Львів, вул. C. Томашівського, 5/1                       А.В. Солтис

Дата видачі: 07 червня 2021р.
                                     ЗВІТ  НЕЗАЛЕЖНОГО  АУДИТОРА
                  щодо консолідованої фінансової звітності Приватного акціонерного товариства
                       “Українська міжбанківська валютна біржа”
                                станом на 31.12.2020р.
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   Скорочене найменування:         ПрАТ “УМВБ”

Код за ЄДРПОУ:                                                   22877057

Місцезнаходження:                                               04070 м. Київ, Подільський р-н,
                                                                                вул. Межигірська, буд. 1

    Дата державної реєстрації:         21 липня 1993 року                                   
               

   Основні види діяльності:         управління фінансовими ринками 
               (код 66.11)

   Дата внесення змін до         Останні зміни та доповнення до Статуту:                                              
       установчих документів:         від 28.09.2017р. № 720       

                                                                                     
 Перелік учасників (акціонерів), які         Компанія «ЕФ.ТІ.ЕН.Монітор Лтд» – 

  є власниками 5 % і більше акцій         35 964 акції на 3 596 400 (9,99 %);
                                                                               адреса: Поштова скринька ЕСІМ 6ВВ, 
                                                                               Чартерхаус Мевс, 1, Лондон, Англія

на дату складання аудиторського
висновку із зазначенням фактичної                  Універсальна товарна біржа «Контрактовий дім
                                                                               УМВБ» – 

   кількості цього розміру:        35 964 акції на 3 596 400 (9,99 %);
                                                                               адреса: 04070, 
                                                                               м. Київ, вул. Межигірська, буд.1

                                                                               ТОВ “Оаккрофт Інвестментс”  –
                                                                               35 964 акції на 3 596 400 (9,99 %)
                                                                               адреса: Вікемс Кей, ОМС Чемберс, буд. 1, 
                                                                               Род-Таун, Тортола, Британські Вергінські         
                                                                               Острови, 3152

                                                                               Гінзбург Олександр Леонідович 
                                                                               89 730 акцій на 8 973 000 (24,925 %)   
                                                          
                                                                               АБ “Укргазбанк” – 18000 акцій                                                                      
                                                       
                                                                               на 1 800 000 (5,0 %)
                                                                               адреса: 03087, 
                                                                               м. Київ, вул. Єреванська, буд.1
                                                                                                                                                                            
                                                                               ПАТ "Київський ремонтно-механичний завод" – 
                                                                               1 860 акцій на 1 860 000 (5,17 %)
                                                                               адреса: 03067, 
                                                                               м. Київ, вул. Гарматна, буд.6

                                                                             
Керівник:                                                               Гулей Анатолій Іванович

Головний бухгалтер:                                            Липинська Олена Олександрівна

Дочірнє підприємство:                                         Універсальная товарная біржа
                                                                               “Контрактовий дім УМВБ"
Частка в статутному капіталі 
дочірнього підприємства
станом на 31.12.2019р.                                          99,97%

Код за ЄДРПОУ дочірнього
підприємства:                                                         31813611

Місцезнаходження                                               04070 м. Київ, Подільський р-н,
Дочірнього підприємства:                                   вул. Межигірська, буд. 1

Дата державної реєстрації 
    дочірнього підприємства:          08 вересня 2005 року                                   
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Думка із застереженням 
Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності Приватного акціонерного товариства  “Українська 
міжбанківська валютна біржа” (код ЄДРПОУ 22877057; юридична адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Межигірська, 
буд. 1), (далі – Товариство) та його дочірнього підприємства (далі разом – Група), що складається з Консолідованого 
Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2020р., Консолідованого Звіту про фінансові результати 
(Звіту про сукупний дохід), Консолідованого Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Консолідованого 
Звіту про власний капітал за рік, який закінчився зазначеною датою, і Приміток до Консолідованої фінансової 
звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного у параграфі «Основа для висловлення думки із 
застереженням», консолідована фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах консолідований 
фінансовий стан Групи станом на            31 грудня 2020р. Та її консолідовані фінансові результати і консолідовані 
грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ).

Основа для висловлення думки із застереженням
Управлінський персонал Товариства не проводив оцінку можливих втрат від знецінення активів, зокрема дебіторської
 заборгованості. Відповідно станом на 31.12.2020р  Товариством не був сформований резерв під знецінення 
дебіторської заборгованості, що не відповідає вимогам МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Записи Товариства 
свідчать, що якби управлінський персонал провів формування резерву під знецінення сумнівної дебіторської 
заборгованості, що обліковується станом на 31.12.2020р. В сумі 16 140,7 тис. Грн., то Товариству необхідно було б 
визнати в звіті про прибутки і збитки за рік нереалізовані збитки в сумі 16140,7 тис. Грн., що призвело б до 
зменшення розміру власного капіталу на відповідну суму. Відповідно такі коригування суттєво могли б вплинути на 
фінансовий стан Групи.
Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних активів, що належать Групі, яка проводилась перед складанням 
консолідованої фінансової звітності за 2020 рік, оскільки ця дата передувала часу нашого призначення аудитором. З 
урахуванням такого обмеження висловлення думки щодо достовірності активів та пасивів балансу базувалося 
виключно на підставі первинної документації, договорів, розрахунків, тощо.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими 
стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності» нашого 
звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів ради з 
міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні) до 
нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу 
РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як 
основи для нашої думки.

Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого 
аудиту консолідованої фінансової звітності  за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту 
консолідованої фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не 
висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Інші питання
Безперервність діяльності 
Безперервність діяльності є принципом постійно діючого підприємства, яке будує свою облікову політику виходячи з 
припущення, що воно не має наміру ліквідуватися в найближчому майбутньому.
Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі припущення про безперервність. 
 Управлінський персонал Товарисива не планує вживати будь-яких заходів щодо ліквідації чи припинення діяльності 
Товариства. 
Проте, оскільки Товариство здійснює свою діяльність в умовах фінансово-економічної та політичної кризи, тому 
діяльність Товариства супроводжується різного роду ризиками. Аудит не має змоги передбачити та достовірно 
оцінити масштаби ризиків та їх вплив на результати діяльності Товариства в майбутньому. 
Крім того, існує майбутня невизначеність, пов’язана із запровадженням урядом України та у світі обмежень, 
встановлених на час карантину у зв'язку зі спалахом пандемії коронавірусу у світі. Вплив такої майбутньої 
невизначеності наразі не можливо оцінити. Ця фінансова звітність не включає жодних коригувань, які можуть 
виникнути в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та 
зможуть бути оцінені.    

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за консолідовану 
фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї консолідованої фінансової 
звітності у відповідності до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає 
потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок 

© SMA 228770572020 р. 



шахрайства або помилки.
При складанні консолідованої фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності 
Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що 
стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити 
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом звітування Групи.

Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що консолідована фінансова звітність у цілому не містить 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. 
Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до 
МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 
помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть 
впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм 
протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
 - ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, 
розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що 
є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може 
включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього 
контролю;
 - отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур,
 які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
 - оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідного 
розкриття інформації, зробленого управлінським персоналом;
 - доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність 
діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи 
існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії 
продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми 
повинні привернути увагу в своєму Звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, 
якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на 
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого Звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити 
Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;
 - оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, 
чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного 
відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований 
обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про 
всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а 
також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких 
надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час 
аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання 
в своєму Звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття 
такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в 
нашому Звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для 
інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
        Інформація щодо чистих активів 
        Розрахунок вартості чистих активів Групи станом на 31 грудня 2020 року приведений в табл. 1
                                                                                                                                            Таблиця 1
--------------------------------------------------
Необоротні активи - 79 698 тис. Грн.; 
Оборотні активи - 19 425 тис. Грн.; 
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття - 0 тис. Грн.;
ВСЬОГО АКТИВИ - 99 123 тис. Грн.; 
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - 12 391 тис. Грн.; 
Поточні зобов'язання і забезпечення - 997 тис. Грн.;
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групи вибуття - 0 тис. Грн.;
ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ - 13 388 тис. Грн.; 
ЧИСТІ АКТИВИ - 85 735 тис. Грн.; 
СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ - 36 000 тис. Грн.
--------------------------------------------------

© SMA 228770572020 р. 



Вартість чистих активів Групи станом на 31.12.2020р. За даними консолідованої фінансової звітності складає 85 735 
тис. Грн. Та перевищує статутний капітал, тобто відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, 
затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 818 (не менше 
ніж 25,0 млн. Грн.).
Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам (із зазначенням акціонерів в реєстрі власників 
останньої редакції)
Відповідно до Статуту ПрАТ “УМВБ” (затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 12.10.2009р., протокол 
№15), зареєстрованого державним реєстратором Подільської районної у місті Києві державної адміністрації 
03.11.2009р. № 10711050010003348, ПрАТ “УМВБ” оголошений статутний капітал в сумі 36,0 млн. Грн. Статутний 
капітал поділений на 360 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 грн. Кожна.
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку був зареєстрований випуск ПрАТ “УМВБ" 360 000 штук 
простих іменних акцій (в бездокументарній формі) номінальною вартістю 100,00 грн. Кожна на загальну суму 36,0 
млн. Грн. - Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 09.11.2009р. № 320/1/09.
На нашу думку, отримані аудиторські докази забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення 
аудиторської думки. Статутний капітал в сумі 36 млн. Грн., що відображений у консолідованій фінансовій звітності 
(Балансі (Звіті про фінансовий стан) станом на 31.12.2020р., в усіх суттєвих аспектах відповідає Статуту і є 
сформованим в повному розмірі грошовими коштами в сумі 3,0 млн. Грн. Та шляхом реінвестування дивідендів 
загальною сумою 33,0 млн. Грн.
Станом на 31.12.2020р. В реєстрі власників простих іменних акцій ПрАТ “УМВБ” зареєстровано 34 акціонера: 

   1 ОАККРОФТ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Вергінські о-ви)3596435964009,99
   2 ПАТ “Сведбанк” (ТАС - Інвестбанк)101 0000,002777

   3 АТ “Кредобанк”10010 0000,027777
   4 ТОВ “Компанія "Основа"9 000900 0002,5

   5 Міжнародний фонд сприяння інвестиціям101 0000,002777
   6 ПАТ “Державний ощадний банк України”9 000900 0002,5

   7 ПАТ “Східно-Український банк“Грант”55000,001388
   8 АТ “Перший Український Міжнародний банк”9 000900 0002,5

   9 ТОВ “Українськ.Венчурний Капітал”4 032403 2001,12
   10 АТ “УкрСиббанк”9 000900 0002,5

   11 АТ “КредіАгрікольБанк” 9 000900 0002,5
   12 ПАТ Страхова Компанія “АРМА”1 016101 6000,282222
   13 ТОВ “Капітал Траст Сек’юритиз”2020000,005555

   14 ПАТ “Державний експортно- імпортний банк України”9 996999 6002,776666
   15 ПАТ “Українська інноваційна компанія”101 0000,002777

   16 АТ “ТАСКОМБАНК”202 0000,005555
   17 ПАТ “Банк “Кліринговий Дім”10010 0000,027777

   18 АТ “Правекс - банк”202 0000,005555
   19 ТОВ “Фондоваякомпания“Фаворит”1786917869004,963611

   20 ТОВ “Опціон-фінанс”20020 0000,055555
   21 ПАТ “АК Промінвестбанк”10 4761 047 6002,91

   22 АТ КБ ”ПриватБанк”11 0161 101 6003,06
   23 АТ “Райффайзен Банк Аваль”11 0161 101 6003,06

   24 ТОВ ВАТО 202 0000,005555
   25 Державна ІФКУ9 100910 0002,527777

   26 АТ “АЛЬТБАНК”161 6000,004444
   27 ТОВ "І-НВЕСТ"57205720001,588888

   28 ПАТ АБ “Укргазбанк”18 0001 800 0005
   29 Германчук Петро Кузьмович22000,000555

   30 Случ Василь Олексійович44000,001111
   31 Компанія «ЕФ.ТІ.ЕН.МоніторЛтд.»35 9643 596 4009,99

   32 Універсальна товарна біржа «Контрактовий дім УМВБ»35 9643 596 4009,99
   33 Гінзбург Олександр Леонідович89 7308 973 00024,92500

   34 ПАТ "Київський ремонтно-механичний завод"1860018600005,166666
   Всього 360 000  36 000 000 100,00%

Інформація стосовно напрямів використання коштів, що внесені для формування статутного капіталу
Операції по надходженню грошових коштів при формуванні статутного капіталу відповідають вимогам чинного 
законодавства та установчим документам. Грошові кошти, що внесені для формування статутного капіталу були 
використані на поточну господарську діяльність в роках у яких вони були внесені. 
Інформація щодо відсутності прострочених зобов'язань щодо сплати податків та зборів, несплачених штрафних 
санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів
У Групи відсутні прострочені зобов'язання щодо сплати податків та зборів, несплачених штрафних санкцій за 
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порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів, станом на 31.12.2020р.
Інформація щодо пов'язаних осіб
У 2020 році ПрАТ “УМВБ” здійснювало наступні операції з пов'язаними особами:
--------------------------------------------------------------------

   № з/пНайменування пов'язаної особиВид операційСума
(тис. Грн.)
 1Акціонер: УТБ «Контрактовий дім УМВБ», частка у статутному капіталі 9,99 %

  Країна: УкраїнаНадання послуг по супроводу аукціонів
5434,3
 2Акціонер: УТБ «Контрактовий дім УМВБ», частка у статутному капіталі 9,99 %

  Країна: УкраїнаФінансові інвестиції
7 449,0
   3Гінзбург Олександр ЛеонідовичНадання споживчої позики3 957,0

--------------------------------------
За звітний період аудитори не виявили існування інших відносин та операцій з пов’язаними сторонами, що виходять 
за межі нормальної діяльності Групи, які управлінський персонал раніше не ідентифікував або не розкривав 
аудиторам.
Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та зобов'язань, ймовірність визнання яких на балансі є 
достатньо високою
В результаті проведених процедур аудиторами не було встановлено жодних фактів, які б свідчили про порушення 
вимог чинних законодавчих та нормативно-правових актів Групи стосовно непередбачених зобов’язань та 
непередбачених активів.
Перевіркою встановлено: інформація щодо наявності та обсягу непередбачених активів та/або зобов’язань станом на 
31.12.2020р., ймовірність визнання яких в балансі Групи є достатньо високою, – відсутня. Інформація щодо активів та
 зобов’язань Групи є повною, достовірною та відповідає вимогам чинного законодавства.
Інформація про наявність подій після дати балансу
Подій після дати балансу, які не знайшли відображення в фінансовій звітності, проте могли б мати суттєвий вплив на 
консолідовану фінансову звітність ПрАТ “УМВБ” не було.
Інформація про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) 
         Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських консолідованих звітних форм, аудиторами встановлено, що 
показники в них взаємопов’язані і тотожні між собою, відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у 
консолідованої фінансової звітності відображені усі показники, які мають суттєвий вплив на звітність. Під час 
перевірки розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом, та зроблено 
оцінку відповідності застосованих принципів нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та 
звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.
        Консолідована фінансова звітність Товариства підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Міжнародних
 стандартів фінансової звітності у редакції, затвердженій Радою по Міжнародним стандартам фінансової звітності та 
розміщеній на офіційному сайті Міністерства фінансів України, а також чинного законодавства.

Активи Групи
Необоротні активи
Станом на 31.12.2020р. На балансі Групи обліковуються основні засоби та нематеріальні активи за первісною 
вартістю 169 258 тис. Грн., нарахований знос становить 94 293 тис. Грн. 
Інші фінансові інвестиції станом на 31.12.2020р. Складають 30 тис. Грн., з яких 20 тис. Грн. Паї Товарної біржі 
«Кримська міжбанківська валютна біржа» (які можуть бути неповерненими з політичних причин).
Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020р. Становить 4 703 тис. Грн. (надані споживчі позики 
робітникам). 
Оборотні активи
Запаси станом на 31.12.2020р. Складають 61 тис. Грн. (необхідні для підтримання господарської діяльності).
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2020р. Складає 
421 тис. Грн. 
          Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020р. Складає 18 354 тис. Грн., в т.ч. З прострочених 
розрахунків: за претензією до фізичної особи в сумі 10 602 тис. Грн. - стосовно якої починаючі з 2008 року 
здійснювались судові розгляди в районній, апеляційній, касаційній інстанціях, Вищому спеціалізованому суді України
 та станом на 31.12.2020р. Ця справа також знаходилась на стадії судового розгляду;  за неповернену фінансову 
допомогу в сумі 5 453 тис. Грн. (ідентифікаційний код підприємства 36471995) - в ході аудиту були отримані 
свідчення про те, що підприємство за цим ідентифікаційним кодом знаходиться в стадії припинення; за неповернену 
споживчу позику в сумі 65 тис. Грн., по якій відкрито виконавче провадження, але протягом 2020 року виконавче 
провадження не виконувалось внаслідок звільнення Боржника з останнього місця роботи. 
Резерв сумнівних боргів на вищевказану прострочену дебіторську заборгованість не нараховане.
Залишок грошових коштів та їх еквівалентів станом на 01.01.20р. Становив 378 тис. Грн., станом на 31.12.2020р. – 
581 тис. Грн.
Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2020р. Складають 8 тис. Грн. 
Інформація щодо активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття
Необоротні активи та групи вибуття станом на 31.12.2020р. Не обліковуються.
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Зобов’язання  
Інформація щодо зобов’язань Групи
Відстрочені податкові зобов’язання  станом на 31.12.2020р. Становлять 12 280 тис. Грн. Довгострокові забезпечення 
витрат персоналу станом на 31.12.2020р. Складають 111 тис. Грн. 
 Поточні зобов’язання та забезпечення
Станом на 31.12.2020р. Поточна кредиторська заборгованість Групи за товари, роботи, послуги та розрахунками з 
бюджетом складає 297 тис. Грн. 
Інші поточні зобов’язання складають 700 тис. Грн. 
         Інформація щодо зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами 
вибуття
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття станом на 
31.12.2020р. Не обліковуються.

Власний капітал 
Інформація щодо формування власного капіталу
Станом на 31.12.2020р. Власний капітал ПрАТ “УМВБ” за консолідованою звітністю становить 85 735 тис. Грн. Та 
складається з: зареєстрованого (пайового) капіталу, капітал у дооцінках, резервного капіталу, нерозподіленого 
прибутку (збитку) та вилученого капіталу. 
Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2020р. Становить 36 000 тис. Грн. (Тридцять шість мільйонів гривень 
00 копійок) та був сформований в повному обсязі.
Капітал у дооцінках станом на 31.12.2020р. Складає 55 944 тис. Грн. (здійснена дооцінка ремонтів орендованого 
приміщення).
Резервний капітал Товариства станом на 31.12.2020р. Складає 4 024  тис. Грн. Створений в попередніх періодах – 
протягом 2020р. Залишився без змін.
Вилучений капітал Товариства станом на 31.12.2020р. Складає 3 586 тис. Грн. (з’явився за результатами консолідації).
Станом на 31.12.2020р. Консолідований збиток Групи становить 6 647 тис. Грн.

Інші елементи
Основні відомості про аудиторську фірму

 Повна назваТовариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Украудит ХХІ-Захід»
 Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторівНомер реєстрації в Реєстрі 

аудиторів та суб‘єктів аудиторської діяльності: 2010
 МісцезнаходженняУкраїна, 79000, м. Львів,                                   вул. С. Томашівського, буд. 5, кв.1

 Телефон/факс(032)2970569

 Відомості про аудиторів 
Солтис Тарас Павлович  – номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 100309
 Гнатюк Надія Кузьмівна – номер в реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 100234

 Договір на проведення аудитуДоговір № 3/230 про надання аудиторських послуг від 04.05.2021р.
Дата початку та

 дата закінчення проведення аудитуДата початку: 05.05.2021р.
Дата закінчення: 07.06.2021р.

Додатки:
 1.Консолідований Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2020р. На 2-х 

      аркушах;
 2.Консолідований Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік на 

     2-х аркушах;
 3.Консолідований Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік на 2-х аркушах;
 4.Консолідований Звіт про власний капітал за 2020 рік на 1-у аркуші;
 5.Консолідовані Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік на 18-и аркушах.

 
Партнер з аудиту, аудитор ТзОВ АФ «Украудит ХХІ-Захід»                                          
(номер в реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської 
діяльності (розділ «Аудитори») 100234)                               Н.К. Гнатюк 

Директор  ТзОВ АФ «Украудит ХХІ-Захід»                                          
(номер в реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської 
діяльності (розділ «Аудитори») 100306)                               А.В. Солтис 

79000, м. Львів, вул. C. Томашівського, 5/1 
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Дата видачі: 07 червня 2021р.
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XVI. Твердження щодо річної інформації

Голова Правлiння ПрАТ «УМВБ» 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.
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