
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)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, 

та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.

(дата)

27.04.2017

М.П.

  за                   рік2016

І. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

22877057

вул. Межигірська, буд. 1, м. Київ, Подільський, 

Київська область, 04070, Україна

(044) 461-54-30, (044) 461-54-28

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії
(дата)

27.04.2017

2. Річна інформація 

опублікована у

(дата)

28.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

81 (2586) Бюлетень "Відомості Національної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку"

Приватне акціонерне товариство

3. Річна інформація 

розміщена на 

сторінці

в мережі 

Інтернет
www.uicegroup.com

(адреса сторінки)

(дата)

28.04.2017

6. Електронна поштова адреса uice@uice.com.ua
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Зміст

X1. Основні відомості про емітента

X2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

X1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X9. Інформація про загальні збори акціонерів

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

X1) інформація про випуски акцій емітента

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних 

акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X3) інформація про зобов’язання емітента

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

X16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду

X17. Інформація про стан корпоративного управління

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату 

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

звітного періоду

4) інформація про похідні цінні папери

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість
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34. Примітки:  Причини вiдсутностi наступної iнформацiї: 

4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, оскiльки в товариствi посада 

корпоративного секретаря вiдсутня;

5. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, оскiльки емiтент рейтингову оцiнку не 

проводив, до рейтингового агентства не звертався;

6. Серед акціонерів ПрАТ "УМВБ" немає фізичних осіб, що володіють 10 відсотками та більше 

акцій емітента;

10. Iнформацiя про дивiденди не заповнюється, тому що ПрАТ "УМВБ" є неприбутковою 

органiзацiєю, всi прибутки спрямовуються на розвиток товариства, тому дивiденди не 

нараховуються та не сплачуються;

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент не надається, оскільки 

емітент є приватним (закритим) акціонерним товариством.

12.2), 12.3), 12.4) Інформацiя по даним пунктам не заповнюється, оскільки емiтент, крiм акцiй 

простих iменних, iнших цiнних паперiв та похiдних цiнних паперiв не випускав. 

12.5) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не заповнюється, оскiльки 

емiтент протягом звiтного перiоду власнi акцiї не викупав. 

14.4) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не 

заповнюється, тому що емiтент не займається такими видами дiяльностi, що класифiкуються як 

переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 

за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

14.5) Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється, оскiльки емiтент не 

здiйснює розрахунок собiвартостi наданих послуг (нацiональнi стандарти бухгалтерського облiку 

не зобов'язують визначати собiвартiсть для розрахунку фiнансового результату).

14.6) Iнформацiя про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

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

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

30. Річна фінансова звітність

X31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності)

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

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

об'єкта) житлового будівництва)

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

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

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

окремо)
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правочинів відсутня, оскільки рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів не приймалось.

14.7) Iнформацiя про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів відсутня, оскільки рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів не приймалось.

14.8) Iнформацiя про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість відсутня, оскільки рішень про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість не приймалось.

15. Iнформацiя про забезпечення боргових цiнних паперiв не заповнюється, оскiльки борговi 

цiннi папери емiтентом не випускались. 

18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюється, оскільки емiтент не випускав 

iпотечних облiгацiй. 

19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не заповнюється, оскiльки 

емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 

20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi 

включенi до складу iпотечного покриття не заповнюється, оскiльки емiтентом кредитнi договори 

не укладались, борговi зобов'язання вiдсутнi. 

21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється, оскiльки емiтент не 

випускав iпотечних сертифiкатiв. 

22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не заповнюється, оскiльки iпотечнi активи у 

емiтента вiдсутнi. 

23. Iнформацiя основнi вiдомостi про ФОН не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював 

випуск сертифiкатiв ФОН. 

24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював 

випуск сертифiкатiв ФОН. 

25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не заповнюється, оскiльки емiтент не 

здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН. 

26. Iнформацiя розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не заповнюється, оскiльки емiтент не 

здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН. 

27. Iнформацiя правила ФОН не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював випуск 

сертифiкатiв ФОН. 

29. Текст аудиторського висновку не заповнюється, оскiльки емiтент є приватним (закритим) 

акціонерним товариством.

30. Річна фінансова звітність не заповнюється, оскiльки емiтент слкладає фінансову звітність 

відповідно до МСБО.

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта) не заповнюється, оскiльки емiтент 

не є поручителем (страховиком/гарантом).

33. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював емiсiї 

цiльових облiгацiй пiдприємств.
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Приватне акціонерне товариство "Українська міжбанківська валютна 

біржа" 

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

11. 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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АЛЬФА-БАНК"

300346

3) поточний рахунок

6) поточний рахунок

32304100301026

2650301846501

66.11

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Управління фінансовими ринками

4. Територія (область) Київська

А01 №606835

27.02.1997

36000000,00

2. Серія і номер свідоцтва про державну 

реєстрацію юридичної особи (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

   298. Середня кількість працівників (осіб)

10. Органи управління підприємства:   
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії 

(дозволу)

Дата 

видачі

Державний орган, що видав Дата 

закінчення

 дії 

ліцензії 

(дозволу)

1 2 3 4 5

Професійна діяльність на 

фондовому ринку - 

діяльність з організації 

торгівлі на фондовому 

ринку

АВ №498025 24.11.2009 Державна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): після спливу терміну 

планується отримання ліцензії відповідно до законодавства.

02.11.2019
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13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

Універсальна товарина біржа "Контрактовий дім 

УМВБ"

1) найменування

2) організаційно-правова форма

318136113) код за ЄДРПОУ

04070, м. Київ, вул. Межигірська, 14) місцезнаходження

5) опис: Надання послуг в укладанні біржових угод, виявлення товариних цін, попиту та 
пропозиції на товари. 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 бiржа

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

Публічне акціонерне товариство "Національний 

депозитарій України"

1) найменування

2) організаційно-правова форма

303707113) код за ЄДРПОУ

04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/84) місцезнаходження

5) опис: Здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів. Частка Емітента у 
статутному капіталі юридичної особи - 10 000 грн., що складає  0,03 %. Активи, надані 
Емітентом у яклсті внеску - грошові кошти. Права, що належать Емітенту щодо управління 
юридичною особою, визначенні Статутом юридичної особи.

Публічне акціонерне товариство

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

Товарна біржа "Кримська міжбанківська валютна 
біржа"

1) найменування

2) організаційно-правова форма

207276323) код за ЄДРПОУ

95017, Автономна Республіка Крим, місто 

Сімферополь, КИЇВСЬКА, будинок 55/2

4) місцезнаходження

5) опис: Надання послуг в укладанні біржових угод, виявлення товариних цін, попиту та 
пропозиції на товари. Частка емітента у статутному капіталі юридичної особи - 20 000 грн., що 

складає 4,55 %. Активи, надані емітентом в якості внеску - грошові кошти. Права, що належать 
Емітенту щодо управління юридичною особою, визначені Статутом юридичної особи.

Товарна бiржа

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
V. Інформація про посадових осіб емітента

1966

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Заступник Голови Біржової 

ради ПрАТ "УМВБ"

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом.

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.

Попередні посади: ПрАТ "УМВБ", Заступник Голови Біржової ради.

Обіймає посаду на іншому підприємстві – Генеральний директор ТОВ «Група «УМВБ», 04070, м. 

Київ, вул. Межигірська, 1.

Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.

Вища

Гінзбург Олександр Леонідович

д/н, д/н, д/н

Голова Біржової ради

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

15.03.2012 5 років8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено)

1969

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Член Біржової ради ПрАТ 

"УМВБ"

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом.

Вища

Берадзе Георгій Реносійович

д/н, д/н, д/н

Заступник Голови Біржової ради

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

15.03.2012 5 років8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено)
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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) - 25.

Попередні посади: ПрАТ "УМВБ", Член Біржової ради.

Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.

1963

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Член Біржової ради ПрАТ 

"УМВБ"

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом.

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) - 7.

Попередні посади: ПрАТ "УМВБ", Член Біржової ради.

Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.

Вища

Гуртовий Григорій Аркадійович

д/н, д/н, д/н

Член Біржової ради

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

15.03.2012 5 років8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено)

1969

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: д/н

Вища

Дубинський Юрій Львович

д/н, д/н, д/н

Член Біржової ради

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

22.03.2013 5 років8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено)
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9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом.

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.

Попередні посади: ПрАТ "УМВБ", Член Біржової ради.

Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.

1978

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Представництво ТОВ 

«Інвестохіллз Ентерпрайзіз ЛТД» в Україні, Голова Представництва; ПАТ «Альфа банк» 

(Україна), Член Правління, Директор блоку Ринки капіталу.

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом.

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) - 18.

Попередні посади: Представництво ТОВ «Інвестохіллз Ентерпрайзіз ЛТД» в Україні, Голова 

Представництва; ПАТ «Альфа банк» (Україна), Член Правління, Директор блоку Ринки капіталу.

Обіймає посаду на іншому підприємстві – Заступник Генерального директор ТОВ «Група 

«УМВБ», 04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1.

Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.

Вища

Бобишев Андрій Олександрович

д/н, д/н, д/н

Член Біржової ради

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

11.04.2014 5 років8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено)

1968

Вища

Гулей Анатолій Іванович

д/н, д/н, д/н

Голова Правління

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**
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32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Представництво "Банковні 

інститут висока школа,а.с.", виконуючий обов'язки доцента кафедри фінансових операцій.

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. 

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Загальний стаж роботи (років) - 32.

Попередні посади: Представництво "Банковні інститут висока школа,а.с.", виконуючий обов'язки 

доцента кафедри фінансових операцій.

Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.

6) стаж роботи (років)**

10.10.2013 по 11 жовтня 2019 року.8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено)

1968

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "Юридична компанія 

"Правовий Статус", Генеральний директор.

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Загальний стаж роботи (років) - 20.

Попередні посади: ТОВ "Юридична компанія "Правовий Статус", Генеральний директор.

Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.

Вища

Шапка Олександр Іванович

д/н, д/н, д/н

Заступник Голови Правління

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

01.11.2013 3 роки8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено)

1965

Липинська Олена Олександрівна

д/н, д/н, д/н

Член Правління, Головний бухгалтер

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

4) рік народження**

© SMA 228770572016 р. 



26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТАС "Комерцбанк".Директор 

департаменту методології. Бухгалтерського обліку та організації звітності.

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом.  

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) - 26.

Попередні посади: ТАС "Комерцбанк", Директор департаменту методології, бухгалтерського 

обліку та організації звітності.

Обіймає посаду на іншому підприємстві - Головний бухгалтер, УТБ "Контрактовий дім УМВБ", 

04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1.

Згоди на розкриття паспортних даних не надавала.

Вища5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

15.03.2012 3 роки8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено)

1973

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Начальник медичної служби 

ДСВГРС МНС; Головне управління МНС України в м. Києві; Головний лікар ТОВ "БЛХЦ"; 

"Діамед-Лайт".

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Загальний стаж роботи (років) - 19.

Попередні посади: Начальник медичної служби ДСВГРС МНС; Головне управління МНС 

України в м. Києві; Головний лікар ТОВ "БЛХЦ"; "Діамед-Лайт".

Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.

Вища

Шапка Анатолій Іванович

д/н, д/н, д/н

Член Правління

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

20.01.2015 3 роки8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено)

Книш Ігор Володимирович

Голова Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи
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1964

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Житомирське управління АТ 

"Ощадбанк", Начальник філії.

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. 

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.

Попередні посади: Житомирське управління АТ "Ощадбанк", Начальник філії.

Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.

Вища

д/н, д/н, д/н3) паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

11.04.2014 2 роки8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено)

1964

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПАТ СК "Українська страхова 

група", Директор.

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом.

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) - 27.

Попередні посади: ПАТ СК "Українська страхова група", Директор.

Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.

Вища

Череватюк Василь Миколайович

д/н, д/н, д/н

Член Ревізійної комісії

фізична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

11.04.2014 2 роки.8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено)

Член Ревізійної комісії1) посада***
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1982

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "Океан", Комерційний 

директор.

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом.

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.

Попередні посади: ТОВ "Океан", Комерційний директор.

Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.

Вища

Квіренко Володимир Олексійович

д/н, д/н, д/н

фізична особа2) прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

11.04.2014 2 роки.8) дата набуття повноважень та 

термін, на який обрано (призначено)

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття 

паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

*** Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником 

акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

© SMA 228770572016 р. 



Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 

юридичної особи

Кількість

 акцій 

(шт.)

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках)

прості 

іменні

прості на 

пред'явника

привілейо-

вані іменні

привілейо-

вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційПосада

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи

2 4 5 6 7 8 91 3

Шапка Анатолій 

Іванович

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Правління д/н, д/н, д/нфізична особа

Квіренко Володимир 

Олексійович

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Ревізійної комісії д/н, д/н, д/нфізична особа

Череватюк Василь 

Миколайович

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Ревізійної комісії д/н, д/н, д/нфізична особа

Дубинський Юрій 

Львович

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Біржової ради д/н, д/н, д/нфізична особа
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2 4 5 6 7 8 91 3

Бобишев Андрій 

Олександрович

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Біржової ради д/н, д/н, д/нфізична особа

Гуртовий Григорій 

Аркадійович

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Біржової ради д/н, д/н, д/нфізична особа

Берадзе Георгій 

Реносійович

0 0,00000000000 0 0 0 0Заступник Голови 

Біржової ради

д/н, д/н, д/нфізична особа

Гінзбург Олександр 

Леонідович

0 0,00000000000 0 0 0 0Голова Біржової ради д/н, д/н, д/нфізична особа

Книш Ігор 

Володимирович

0 0,00000000000 0 0 0 0Голова Ревізійної 

комісії

д/н, д/н, д/нфізична особа
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2 4 5 6 7 8 91 3

Шапка Олександр 

Іванович

0 0,00000000000 0 0 0 0Заступник Голови 

Правління

д/н, д/н, д/нфізична особа

Липинська Олена 

Олександрівна

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Правління, 

Головний бухгалтер

д/н, д/н, д/нфізична особа

Гулей Анатолій Іванович

0 0,00000000000 0 0 0 0Голова Правління д/н, д/н, д/нфізична особа

Усього: 0 0,00000000000 0 0 0 0
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Найменування юридичної 

особи

Код за 

ЄДРПОУ

Місцезнаходження Кількість 

акцій

(шт.)

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках)

прості іменні прості на 

пред'явника

привілейо-

вані іменні

привілейо-

вані на 

пред'явника

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

загальної 

кількості 

голосую-

чих акцій 

(у 

відсотках)

ТОВ "Група "УМВБ" 36471995 вул. Межигірська, буд. 1., м. 

Київ, Подільський, Київська 

область, 04070, Україна

176400 49 176400 0 0 0

Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи

Кількість 

акцій

(шт.)

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках)

прості іменні прості на 

пред'явника

привілейо-

вані іменні

привілейо-

вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційСерія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт

Від 

загальної 

кількості 

голосую-

чих акцій 

(у 

відсотках)

176400 49 176400 0 0 0Усього: 0
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів

25.04.2016

55,9083

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах акціонерів: 

1. Про обрання секретаря та членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ»;

2. Про затвердження звіту Біржової ради ПрАТ «УМВБ» за 2015 рік;

3. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «УМВБ» про результати фінансово-господарської 

діяльності товариства за 2015 рік;

4. Про затвердження річної фінансової звітності товариства за 2015 рік та порядку розподілу 

прибутку ПрАТ «УМВБ»;

5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» за 2015 рік;

6. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ».

По всiм питанням порядку денного прийнятi рiшення.

X

чергові позачергові
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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

11. 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: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснювалася.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснювалася.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: відсутня.

Мета додаткової емісії: відсутня. Спосіб розміщення: інформація відсутня.

Дострокове погашення: не здійснювалося.

UA4000062632UA4000062632 Бездокументарні 

іменні

Акція проста 

документарна 

іменна
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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, всього 

(тис.грн)

на початок 

періоду

на початок 

періоду

на початок 

періоду

на кінець 

періоду

на кінець 

періоду

на кінець 

періоду

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

0 0 0 0 0 0

76 62 0 0 76 62

180 94 0 0 180 94

354 263 89905 86867 90259 87130

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

610 419 89905 86867 90515 87286

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, передавальні пристрої-

телекомунікації - 10 років; група 4 - комп'ютерна техніка та обладнання - 2 роки; група 5 - транспортні засоби - 5 

років; група 6 - офісне обладнання, прилади та інвентар (меблі) - 5 років; група 9 - інші основні засоби - 12 років.

Основні засоби використовуються у повному обсязі для організації та ведення виробничого процесу.

Первісна вартість основних засобів:164995 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів: 47%

Ступінь використання основних засобів: 100%

Сума нарахованого зносу: 77709 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

610 419 89905 86867 90515 87286

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)

103634

36000

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 

звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  чистих 

активів  акціонерних  товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 

періоду становить 67634 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 

скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 67634 тис.грн. 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 

попереднього періоду становить 67557 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 

активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 67557 

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

103557

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 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

14266

0

952

15218

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов’язання

Усього зобов’язань

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
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Дата 

виникнення

 події

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії

Вид інформації

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

1 2 3

25.04.2016 26.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

10.10.2016 10.10.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

2016 1 0

2015 1 0

2014 1 0

X

д/н

X

X

X

д/н

д/н

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1

2

3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Акціонери

Інше (запишіть)

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

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

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

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Інше (запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

Інше (запишіть)

 № з/п

  Так  Ні

X

 Так  Ні 

X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

X

Депозитарна установа X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

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

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

5

0

1

0

0

0

Не створювались.

ні

X

д/н

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

членів наглядової ради - акціонерів

членів наглядової ради - представників акціонерів

членів наглядової ради - незалежних директорів

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

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

Стратегічного планування

Аудиторський

З питань призначень і винагород

Інвестиційний

Інше (запишіть)

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

Яким чином 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

Інше (запишіть)

(осіб) 

 Так

X

X

X

X

Ні

 Так Ні

X

X

X

12Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох 
років?

Не створювались.Інше (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.
д/н

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Складу

Організації

Діяльності

 Так

X

X

X

Ні

д/нІнші (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація 
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою 
поставлених завдань.
д/н

1членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
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X

д/н

X

д/н

так, створено ревізійну 

комісію

2

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

Інше (запишіть)

Коли останній раз було обрано нового члена 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

Інше (запишіть)

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

 Так Ні

X

X

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

3
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так

так

так

так

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

так

так

так

ні

ні

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 додатковий випуск 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)
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X

д/н

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

ні

ні

ні

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Положення про акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку

Інше (запишіть)

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

розповсюджується 

на загальних 

зборах

Публікується у пресі, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР про 

ринок цінних паперів

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві

Копії 

документів 

надаються на 

запит 

акціонера

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства

Фінансова звітність, 

результати діяльності

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотками та 

більше статутного капіталу

Інформація про склад органів 

управління товариства

Статут та внутрішні документи

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства

 

 Так Ні

X

X

X

X

X

X

так

X

X

д/н

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років?

Не проводились взагалі

Менше ніж раз на рік

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Інше (запишіть)

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

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X
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д/н

X

X

д/н

X

д/н

ні

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень

Не задовольняли умови договору з аудитором

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому 
році?

Ревізійна комісія (ревізор)

Наглядова рада

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Стороння компанія або сторонній консультант

Перевірки не проводились 

Інше (запишіть)

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

З власнї ініціативи

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

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

Інше (запишіть)

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

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

д/н

X

ні

д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох 
років?

Випуск акцій

Випуск депозитарних розписок

Випуск облігацій

Кредити банків

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)  
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні)

яким органом 
управління прийнятий:

д/нукажіть яким чином 
його оприлюднено:

ні

 Так 

X

X

X

X

X

 Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

ніЧи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, 
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року.

д/н

;

;
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Звіт про корпоративне управління*

Метою діяльності товариства є створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов 

для збирання та поширеня інформації стосовно попиту і пропозицій, організація та проведення регулярних торгів 

фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо 

фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, розв'язання спорів між членами 

організатора торгівлі. А також здійснення інших видів біржової торгівлі, що не заборонені законодавством України.

Власником істотної участі є ТОВ "Група "УМВБ" (код ЄДРПОУ: 36471995, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. 

Межигірська), яке володіє 49% акцій Товариства. Змін у складі власників істотної участі протягом звітного року не 

було.

Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що 

призвело до запобігання шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг - відсутні.

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів 

її наглядової ради та виконавчого органу - відсутні.

Діяльність Служби внутрішнього аудиту (контролю) ПрАТ «УМВБ» у 2016 році здійснювалась відповідно до 

Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) приватного акціонерного 

товариства Української міжбанківської валютної біржі та Плану роботи служби внутрішнього аудиту (контролю) 

ПрАТ «УМВБ» на 2016 рік. План роботи служби внутрішнього аудиту (контролю) ПрАТ «УМВБ» на 2016 рік 

виконаний в повному обсязі. Порушень з боку посадовців та працівників Біржі не виявлено. Всі структурні 

підрозділи, які перевірялись Службою внутрішнього аудиту (контролю) функціонують відповідно до Правил Біржі та 

чинного законодавства України.

Примітки до фінансової звітності додаються.

Факти вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi емiтента розмiр - вiдсутнi.

Факти купiвлi-продажу активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi емiтента розмiр -

вiдсутнi.

У рамках поточної діяльності у 2016 році Товариство мало наступні операції  з пов’язаними особами: 

Акціонер: ТОВ «Група «УМВБ», частка у  Статутному капіталі 49 %, Країна: Україна - Надання послуг, Надання 

поворотної фін. допомоги.

Аудиторський висновок складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту (зокрема, МСА 240 

“Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності”, МСА 315 “Ідентифікація та 

оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища”, МСА 570 

“Безперервність”, МСА 700 “Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, МСА 705 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу 

фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам 

фінансових послуг.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для 

юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, 

імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому 

числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу,  або  про відсутність таких заходів.

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а 

також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової 

установи розмір, або про їх відсутність.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у 

статуті фінансової установи розмір.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової 

групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх 

відсутність.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання 

ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Функція управління ризиками в Товаристві здійснюється стосовно фінансових ризиків (кредитного, ринкового та 

ризику ліквідності), а також операційних та юридичних ризиків. Фінансовий ризик включає ринковий ризик (у тому 

числі валютний ризик, ризик процентної ставки та інший ціновий ризик), кредитний ризик і ризик ліквідності. 

Товариство не вважає ці ризики істотними. Управління операційними та юридичними ризиками спрямовано на 

забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики для скорочення цих ризиків до мінімуму.

5. Вкажіть на наявність у фінансової  установи  системи управління  ризиками  та  її ключові характеристики або про 

відсутність такої системи.

© SMA 228770572016 р. 



“Модифікації думки у звіті незалежного аудитора”, МСА 706 “Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань 

у звіті незалежного аудитора”, МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що 

містять перевірену аудитором фінансову звітність”).

ТОВ"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРАУДИТ ХХІ", код за ЄДРПОУ 22964908, місцезнаходження: 04053, м.Київ, 

Шевченківський район, вул. Некрасовська, 3.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом 

року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - 

прізвище, ім'я та по батькові).

Загальний стаж аудиторської діяльності - 22 роки.

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

    загальний стаж аудиторської діяльності;

Перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року - відсутні.

    перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

Випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора - відсутні.

    випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;

Ротації аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років - відсутні.

    ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;

Кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі -19.

    кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

Стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою україни протягом року, та факти подання недостовірної 

звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг - не відомі.

    стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання 

недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, 

які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Скарги щодо захисту прав споживачiв фiнансових послуг розглядаються вiдповiдно до Правил ПрАТ «Українська 

міжбанківська валютна бiржа».

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

    наявність механізму розгляду скарг;

Голова Правління - Гулей Анатолій Іванович

    прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

Немає.

    стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, 

кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

Немає.

    наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.12.2016 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2017.01.01

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

ПОДIЛЬСЬКИЙ

Організаційно-

правова форма 

господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 29

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

0 6

0 0

90515 87286

164926 164995

74411 77709

7449 7449

30 30

2895 2424

0 0

0 0

100889 97214

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

0 25

0 31

0 01015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016

    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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77 61

77 36

0 25

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1376 1536

0 0

415 48

0 0

52 324

0 0

18586 19166

1438 569

1438 569

0 0

21944 21704
0 0

122833 118918

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

67130 64991

0 0

0 0

0 0

3989 4013

(3562) (1370)

0 0

14886 14266

0 0

50 66

14936 14332

0 0

0 0

0 0

2 1

4340 952

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 103557 103634Усього 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 50 66    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 83 79    розрахунками з бюджетом

1621 83 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 4255 872Інші 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

122833 118918

     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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2017.01.01

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 2016 рік

2220

Дохід від участі в капіталі

14185 18208

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

14185 18208

0 0

0 0

0 0

0 0

2767 5162

0 0

19218 13034

648 233

628 9504

0 0

0 0

0 599

3542 0

3000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 599

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

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

3000 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

542 0    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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0 491

542 0

9621 2431

5739 4234

1033 855

3320 3201

781 11817

20494 22538

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 (108)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Гулей Анатолiй Iванович

Липинська Олена Олександрiвна

Керівник

Головний бухгалтер

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

(2139) (2323)

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

(2139) (2323)

0 0

(2139) (2323)

(2681) (1832)

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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2017.01.01

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 2016 рік

17277 18027

0

0 0

0 0

1870 5357

0

0 0

0 0

2214475 0

4597 4332

2106 981

981

0

0 768

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

855

86

0 03005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

170 1473020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

11746 134453100Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

1034 8973110Відрахувань на соціальні заходи

132 03116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

03135Витрачання на оплату авансів 159

496 263

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

287 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

780 58753155Витрачання фінансових установ на надання позик

2214833 03190Інші витрачання

(1254) (2504)3195Чистий рух коштів від операційної діяльності

0 03205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів

501 2973230Надходження 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 10683275Витрачання на надання позик

0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці

0 03290Інші платежі

385 (771)3295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

116 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 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 03395Чистий рух коштів від фінансової діяльності
(869) (3275)3400Чистий рух грошових коштів за звітний період
1438 47133405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

569 14383415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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2017.01.01

КОДИ

22877057

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА" 

Звіт про власний капітал
за 2016 рік

36000 67130

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 671304095Скоригований залишок на початок року

0 (2139)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 3989

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 3989

0 0

0 24

(3562) 0

0

0 0

(542) 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

(3562) 0

2758 0

(24) 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103557

0

(542)

0

0

0

0

0

103557

619

0

0 (2139)4111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 2758 0 0 619

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 (2139)
36000 64991

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 24
0 4013

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

2192 0
(1370) 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

77
103634

0

0

0

0

0

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

ПРИМІТКИ
ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА»

ЗА 2016 РІК

Загальні відомості

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ. 2877057

Повна назва                                     .Приватне акціонерне товариство «Українська міжбанківська 

валютна біржа»

Скорочена назва.ПрАТ «УМВБ»

Дата державної реєстрації                        .21.07.1993 р. зареєстровано в НБУ України;

27.02.1997 р. державна перереєстрація «Українська

міжбанківська валютна біржа»;

01.02.2002р. перереєстрація в Закрите акціонерне товариство «Українська міжбанківська валютна 

біржа»;

03.11.2009 р. 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

Xарактеристика основних напрямків діяльності, сфер бізнесу.66.11 - Управлiння фiнансовими 

ринками

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації 

торгівлі на фондовому ринку АВ 498025 видана 24.11.2009 р. Термін дії ліцензії до 02.11.2019 р.

Економічне середовище,

в якому Товариство проводить свою діяльність

Товариство функціонує в нестабільному економічному середовищі. Поточна ситуація пов’язана з 

наростанням політичної кризи в країні, зростанням курсу валют, вартості енергоносіїв, сировини 

і матеріалів. Незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються урядом України з метою 

підтримки фінансового сектору та забезпечення ліквідності українських компаній, існує 

невизначеність щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для 

Товариства та її контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати операцій та 

економічні перспективи Товариства.

В той час як керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримки 

економічної стабільності Товариства в умовах, що склалися, подальше погіршення ситуації у 

зазначених вище галузях може мати негативний вплив на результати та фінансовий стан 

Товариства, який неможливо визначити на цей момент.

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 

2016 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.
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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 1 000 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 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 грудня 2016 року.

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.
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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 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.

Істотні облікові судження, оцінні значення і допущення

При підготовці фінансової звітності згідно з МСФЗ керівництву Товариства  необхідно робити 

оцінки та припущення, які мають вплив на відображені суми активів та зобов’язань, розкриття 

умовних активів та зобов’язань на дату підготовки попередньої фінансової звітності згідно з 

МСФЗ та відображені суми доходів та витрат протягом звітного періоду. Фактичні результати 

можуть відрізнятися від таких оцінок. Далі розглядаються основні припущення стосовно 

майбутнього та інших ключових джерел невизначеності оцінок на звітну дату, які мають істотний 

ризик виникнення необхідності внесення суттєвих коригувань до 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 2016 року, управлінський персонал Товариства вважає, що вартість 

© SMA 228770572016 р. 



довгострокових фінансових інвестицій у сумі 20 тис. грн. у вигляді паю Товарної біржі 

«Кримської міжбанківської валютної біржі» можуть бути не повернутими з політичних причин. 

Ця дія може призвести в майбутньому до зменшення чистого прибутку, а отже, до зменшення 

розміру власного капіталу. 

Суттєве погіршення економічної ситуації в Україні, значна девальвація української гривні, 

нестача ліквідних коштів у банківському секторі та дострокове зняття депозитів разом з 

фінансовими труднощами українських банків та зниженням кредитних рейтингів призводять до 

суттєвої невизначеності оцінок щодо можливості відшкодування депозитів і грошей та їх 

еквівалентів. У разі, якщо банки не зможуть повернути Товариству гроші та їх еквіваленти та 

кошти по депозитах після 31 грудня 2016 року, необхідно буде відобразити в обліку збитки. 

Зменшення очікуваних грошових потоків від депозитів і грошей та їх еквівалентів призвело б до 

зменшення чистого прибутку, а отже - до зменшення розміру власного капіталу. 

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 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.

Нижче у таблиці наведено балансову та справедливу вартість фінансових активів і фінансових 

зобов’язань на 31 грудня 2016 року (тис. грн.):

Найменування статті.Рівень 1.Рівень 2.Рівень 3.Загальна справедлива вартість.Загальна балан

вартість

Фінансові активи

Грошові кошти та їх еквіваленти..569..569.569

Дебіторська заборгованість..1536.19166.20702.20702

Фінансові інвестиції.10..20.30.30

Всього:.10.2105.20.21301.21301

Фінансові зобов’язання

Поточна кредиторська заборгованість..952..952.952

Всього:..952..952.952

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 2016 році не 

відбувалось.
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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 від реалізації:

Найменування,2015 рік

(тис. грн.),2016 рік

(тис. грн.)

Дохід по торгах,16691,14136

Дохід від розміщення коштів,5162,2141

Дохід від оперативного лізингу ,263,413

Дохід від суборенди приміщення ,214,214

Інші доходи,34,3040

Дохід від неопер.курс. різниці ,-,3

Дохід на ринку ц/п,1006,5

Всього:,23370,19952

Адміністративні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2016 року, 

представлені таким чином:

Найменування,2015 рік

(тис. грн.),2016 рік

(тис. грн.)

Витрати на оплату праці,4234,5739

Витрати на соціальні заходи,855,1034

Амортизація,3201,3320

Витрати на відрядження,2200,495

Витрати з організації аукціонів ,9406,5724

Витрати на інтернет, телефонний зв'язок,98,80

Витрати на оперативну оренду нежитлових приміщень,970,1554

Комунальні послуги ,542,599

Витрати на суборенду  ,207,193

Господарські витрати,712,899

Інші адміністративні витрати,83,75

Всього адміністративних витрат:,22508,19712

Інші операційні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2016 року, 

представлені таким чином:

Найменування,2015 рік

(тис. грн.),2016 рік

(тис. грн.)

Аудиторські послуги,10,13

Маркетинг та реклама,174,153

Юридичні послуги,37,333

Інформаційно-консультаційні послуги,3,120

Витрати на підготовку кадрів,10,34

Штрафи, пені,24,126

Інші операційні витрати,4,3

Всього інші операційні витрати:,262,782

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 
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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 розраховуються при проведенні дооцінки вартості будівлі 

(кап. ремонту):

Найменування"2015 рік

(тис. грн.)"2016 рік

(тис. грн.)

Відстрочені податкові зобов’язання"14886"14266

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 за роки, що закінчилися 31 грудня 2015 року та 31 

грудня 2016 року, представлені таким чином:

Найменування"2015 рік

(тис. грн.)"2016 рік

(тис. грн.)

Витрати з податку на прибуток"108"-

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 скористалося правом, наданим параграфом 9 МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби», і 

встановило одиницею обліку основних засобів об'єкт основних засобів. Аналітичний облік 

основних засобів ведеться по об'єктах, в розрізі місяця 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 6 000,00 грн. згідно з 

п. 14.1.138 ПКУ.

Товариство скористалося правом, наданим параграфом 29 МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби», 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 з 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 з Наказом.

Балансова вартість основних засобів у розрізі груп за роки, що закінчилися 31 грудня 2015 року 

та 31 грудня 2016 року, представлена таким чином:

Види основних засобів"Залишкова вартість на

"31.12.2015 р.

(тис. грн.)"31.12.2016 р.

(тис. грн.)

Будинки (капітальний ремонт) передавальні пристрої "89905"86867

Машини, обладнання "76"62

Транспортні засоби"180"94
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Інструменти, прилади, інвентар (меблі) �354�263

Всього:�90515�87286

Рух основних засобів за період з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. представлений таким чином:

Найменування�Всього�Будинки

(кап.ремонт), передав.

пристрої�Машини, обладнання�Транспортні засоби�Інструменти, прилади, інвентар (меблі)�Інш

необоротні матеріальні активи

Сальдо на 01.01.2016р.�90515�89905�76�180�354�0

Первісна вартість�164926�159225�2254�431�2910�106

Сума зносу�74411�69320�2178�251�2556�106

Надійшло за 2016 р.�85�0�49�-�-�36

Вибуло (Первісна вартість)�16�-�4�-�10�2

Вибуло (Сума зносу)�16�-�4�-�10�2

Нарахована амортизація�3314�3038�63�86�91�36

Сальдо на 31.12.2016р.�87286�86867�62�94�263�0

Строк корисного використання об'єктів основних засобів для цілей бухгалтерського обліку 

визначається виходячи з таких допустимих строків корисного використання:

Найменування�Строки експлуатації, років

Будівля�36

Комп'ютерне обладнання �2

Машини та обладнання�5

Транспортні засоби�5

Офісне обладнання�5

Меблі�5

Інші основні засоби�12

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 

«Столица-груп» станом на 01.07.2009 р. здійснив оцінку, яка була відображена у складі власного 

капіталу.

Нематеріальні активи:

Бухгалтерський облік нематеріальних активів здійснювати відповідно до вимог МСФЗ 38 

«Нематеріальні активи». 

Первісною оцінкою нематеріального активу є його собівартість. Собівартість окремо придбаного 

матеріального 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 
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за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення.

Рух нематеріальних активів за 2016 рік представлений наступним чином:

Назва�Залишок на початок 2016 р.�Надійшло за рік�Нараховано АМО за рік�Залишок на кінець

р.

�Пер. вартість�знос���Пер. вартість�знос

Нематеріальні активи�-�-�31�6�31�6

Відповідно до МСФЗ (IAS) 38 «Нематеріальні активи», 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.

Довгострокові фінансові активи:

Станом на 31.12.2016 р. на балансі Товариства обліковуються довгострокові фінансові інвестиції 

у розмірі 10 тис. грн. у вигляді простих іменних акцій у бездокументарній формі Публічного 

акціонерного товариства «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) в 

кількості 1 шт., номінальною вартістю 10 000,00 грн. 

Товарна біржа «Кримська міжбанківська валютна біржа» (код за ЄДРПОУ 20727632) – 20,0 тис. 

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».

Універсальна товарна біржа «Контрактовий дім УМВБ» (код за ЄДРПОУ 31813611) –         7 449,0 

тис. грн.

Запаси:

До складу запасів у 2016 році, що оцінюються відповідно до МСБО 2 «Запаси»  віднесені 

канцтовари, паливно-мастильні матеріали та інші матеріали.

Одиницею запасів вважається кожне найменування цінностей.

Собівартість цих запасів включає витрати на їх придбання.

Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО.

Балансова вартість запасів за роки, що закінчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2016 року, 

представлена таким чином:

Назва�Станом на 31.12.2015р.

(тис. грн.)�Станом на 31.12.2016р.

(тис. грн.)

Запаси�77�61

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

У фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється по чистій 

вартості реалізації. Згідно з Наказом про облікову політику - створення резерву сумнівних боргів 

не доцільно.

Поточна дебіторська заборгованість згідно з даними балансу, складеного за МСФЗ, представлена 

наступним чином: 

Найменування�Станом
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на 31.12.2015 р.

(тис. грн.)�Станом

на 31.12.2016 р. (тис. грн.)

Дебіторська заборгованість за роботи, послуги, товари�1376�1536

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом �415�48

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів �52�324

Інша поточна дебіторська заборгованість�18586�19166

Всього:�20429�21074

Прострочена заборгованість – 65 313,00 грн. Андронов О.Б.

Акціонерний капітал:

Станом на 31 грудня 2016 року Статутний капітал Товариства становить 36 000 000 грн., 

поділений на 360 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 100 грн. кожна. Станом на 

31.12.2016 р. Статутний капітал Товариства сформований та сплачений у повному обсязі і 

зареєстрований у відповідності з діючим законодавством України.

Капітальні резерви:

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. Відрахування до резервного фонду з чистого прибутку за 2015 р. становить – 

24 588,56. грн. згідно  з Протоколом  № 22 Загальних зборів акціонерів від 25.04.2016 року.

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 роки, що закінчилися 31 грудня 2015 року та 31 

грудня 2016 року, представлена таким чином:

Назва�Сальдо на 31.12.2015р. (тис. грн.)�Сальдо на 31.12.2016р. (тис. грн.)

Поточна заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги�2�1

Поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом�83�79

Інші поточні зобов’язання�4255�872

Всього:�4340�952

Станом на 31.12.2016 р. забезпечення складають 66 тис. грн., та являють собою суму 

нарахованого резерву відпусток.

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Грошові кошти на рахунках на вимогу в банках станом на 01.01.2017 р. складають 568,5 тис. грн. 

Депозити в банках станом на 01.01.2017 р. складають 2,8 тис. грн.

Обсяг доходів від розміщення грошових коштів склав 2 141,3 тис. грн.

Розкриття іншої інформації

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 всіма додатковими вимогами 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 
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чутливості. Складовою частиною політики управління ризиком є забезпечення у кожному періоді 

достатніх грошових потоків для виконання зобов’язань.

Результативними показниками оцінки ефективності системи управління власним капіталом є:

• коефіцієнт автономії - показує, яку частину у загальних вкладеннях 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 роки, що закінчилися 31 грудня 2015 року та 31 

грудня 2016 року, представлена таким чином:

Найменування показника Станом

на 31.12.2015р. Станом

на 31.12.2016 р.

Коефіцієнт автономії 0,8 0,9

Коефіцієнт фінансової стійкості 5,4 6,8

Коефіцієнт доходності капіталу 0,2 0,1

Управлінський персонал висловлює думку щодо показників управління капіталом:

• фінансова незалежність підприємства протягом двох років знаходиться вище оптимального 

значення та є незміною; 

• рівень залежності власного капіталу від зобов’язань у 2016 році зріс на 25%; 

• рівень доходності капіталу у 2016 році знизився на 50%.

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». 

При визначенні того факту чи є сторони пов’язаними до уваги приймається характер 

взаємовідносини сторін, а не тільки їх юридична форма. Пов’язані сторони можуть вступати в 

операції, які не проводились би між не пов’язаними сторонами, ціни і умови таких угод можуть 

відрізнятися від цін і умов угод між не пов’язаними сторонами.

Пов’язаними сторонами для ПрАТ «УМВБ» є компанії, в які внесено фінансові інвестиції, а 

також управлінський персонал і близькі члени їх сімей. 

У рамках поточної діяльності у 2016 році Товариство мало наступні операції  з пов’язаними 

особами:

Найменування пов’язаної особи Вид операції Сума

(тис. грн)

Акціонер: ТОВ «Група «УМВБ», частка у  Статутному капіталі 49 %,

Країна: Україна Надання послуг 5 724

Акціонер: ТОВ «Група «УМВБ», частка у  Статутному капіталі 49 %,

Країна: Україна Надання поворотної фін. допомоги 750

Розкриття інформації щодо компенсації провідному управлінському персоналу за 2016 рік:

Найменування категорії Витрати на оплату праці

(тис. грн.) Єдиний соціальний внесок

(тис. грн.)

Провідний управлінський персонал 1276 95

Персонал та оплата праці:

Середньооблікова чисельність персоналу за 2016 рік склала 29 чоловік.
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Основна та додаткова заробітна плата, мат. допомога – 5 739,0 тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи – 1 033,9 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 ведеться відповідно до МСФЗ 19 

(IAS) «Виплати працівникам». 

Виплати працівникам нараховуються згідно з штатним розкладом.

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 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р.

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 грн. 57 коп..

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 

грн. 57 коп.

Станом на 31.12.2016р. вищевказана заборгованість Скрипської Н.О. на користь ПрАТ «УМВБ» у 

сумі 10 602 108 грн. 57 коп. залишається без змін (виконавче провадження № 48085793 від 

09.07.2015).

Ризики:

Функція управління ризиками в Товаристві здійснюється стосовно фінансових ризиків 

(кредитного, ринкового та ризику ліквідності), а також операційних та юридичних ризиків.

Фінансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числі валютний ризик, ризик процентної 

ставки та інший ціновий ризик), кредитний ризик і ризик ліквідності. Товариство не вважає ці 

ризики істотними. Управління операційними та юридичними ризиками спрямовано на 

забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики для скорочення цих 

ризиків до мінімуму.

Кредитний ризик. Товариство піддається кредитному ризику, який визначається як ризик того, 

що одна сторона фінансового інструменту понесе збиток внаслідок невиконання іншою 

стороною своїх зобов'язань. Основні статті, у зв'язку з якими у Товариства виникає кредитний 

ризик, - це грошові кошти та депозити в банках.

Ринковий ризик. Товариство піддається ринковим ризикам, які виникають у зв'язку з відкритими 

позиціями по валюті і процентних ставках, які схильні до впливу загальних і специфічних 

коливань ринку.

Валютний ризик. Валютний ризик - це ризик зміни вартості фінансового інструмента внаслідок 

коливань валютних курсів. Товариство проводить операції переважно в гривнях, отже, воно не 

піддавалося впливу суттєвого валютного ризику станом на 31 грудня 2016 року.

Ризик процентної ставки. Товариство піддається ризику у зв'язку з впливом коливань 

домінуючих рівнів ринкової процентної ставки на її фінансовий стан та грошові потоки. 

Процентна маржа може збільшуватися в результаті таких змін, але може також зменшуватися або 

приносити збитки в разі непередбачених змін. Керівництво вважає, що цей ризик для діяльності 
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Товариства є несуттєвим. Станом на кінець кожного звітного періоду у Товариства не було 

фінансових активів зі змінною процентною ставкою або процентних зобов'язань. Станом на 31 

грудня 2016 року зміни процентних ставок не надали б впливу на прибуток або збиток і капітал 

Товариства.

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 висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків - 

фізичної особи)

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською 

палатою України

Реєстраційний номер, серія та номер, 

дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, 

які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку 

цінних паперів

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності

Думка аудитора

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма 

"Украудит XXI"

22964908

04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 3.

0701 26.01.2001

284, П 000248, 20.10.2015 до 24.09.2020

2016 рік

умовно-позитивна
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