Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Виконуючий обов`язки директора

Левiнзон Ростислав

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

30.04.2013
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
01564897
1.4. Місцезнаходження емітента
01135, Україна, Шевченкiвський р-н, м. Київ, пл. Перемоги, 3
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044)581-00-12, (044)581-00-12
1.6. Електронна поштова адреса емітента
levinzon.r@dc-leonardo.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

30.04.2013

2.2. Річна інформація опублікована у

30.04.2013

(дата)

82 Бюлетень. Цiннi папери України.
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

2.3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

http://ukraina.ua
/
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет 30.04.2013
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
б) інформація про державну реєстрацію емітента
в) банки, що обслуговують емітента
г) основні види діяльності
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
в) інформація про зобов'язання емітента
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) 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
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
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іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. 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
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії)
X
27. Аудиторський висновок
X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
X
29. 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)
30. Примітки:
Не заповненнi наступнi вiдомостi:
1. г') Лiцензiйна дiяльнiсть Товариством не здiйснюється;
1. д) Товариство не належить до будь-яких об'єднань;
1. е) Товариство не проводило рейтингової оцiнки;
1. є) Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, вiдповiдно до вимог
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонернi товариства не
заповнюють iнформацiю про органи управлiння;
7. В поточному роцi Товариство не нараховувало та не виплачувало дивiдендiв;
9. б) Облiгацiї Товариством не випускались;
9. в) Iншi цiннi папери Товариство не випускало;
9. г) Похiднi цiннi папери не випускались;
9. г') Протягом звiтного перiоду власнi акцiї не викупалися;
11. г) Iнформацiя про обсяги виробництва, реалiзацiї та собiвартiсть реалiзованої продукцiї не
наводиться, оскiльки Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та
води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi;
11. г') Реалiзацiї продукцiї в потчному роцi не було;
12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не
надається, так як, такi цiннi папери не випускались;
13. Iнформацiї про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного перiоду не виникало;
15.-24. Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв, iпотечних облiгацiй,
iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН;
25. Фiнансова звiтнiсть емiтента, що складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
облiку не складалась;
29. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не наводиться, оскiльки Товариство не здiйснювало
випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами

нерухомостi.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "Унiвермаг "Україна"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
01135
3.1.5. Область, район
м.Київ Шевченкiвський р-н
3.1.6. Населений пункт
м. Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
пл. Перемоги, 3
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 №625772
3.2.2. Дата державної реєстрації
11.08.1993
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Шевченкiвська районна у мiстi Києвi Державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
1 951 035,6
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
1 951 035,6
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"
3.3.2. МФО банку
300346
3.3.3. Поточний рахунок
26002012726002
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"
3.3.5. МФО банку
300346
3.3.6. Поточний рахунок
26002012726002
3.4. Основні види діяльності
46.19 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту
68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
96.09 - Надання iнших iндивiдуальних послуг, н.в.i.у.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ
особи засновника та/або
засновника

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

учасника

та/або учасника

Фонд Державного майна
України

00032945

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
01133, Шевченкiвський р-н, м.
Київ, Кутузова, 18/9

0

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
Серія, номер, дата видачі та найменування
засновнику та/або
органу, який видав паспорт
учаснику (від
загальної
кількості)
0
Усього

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу Товариства у 2012 - 81
особа, що на 30 осiб бiльше, нiж у 2011 роцi. Найбiльша кiлькiсть працiвникiв працює у
Департаментi безпеки та експлуатацiї 34 особи та в новостворенiй службi охорони - 39 осiб.
Середньооблiкова кiлькiсть позаштатних працiвникiв у 2012 роцi - 3 особи.
Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2012 рiк - 5924 тис. грн., що на 1046 тис. грн. бiльше, нiж
у 2011 роцi. Оклади у звiтному перiодi пiдвищувалися окремим працiвникам 4 рази: з
01.02.2012, з 01.06.2012, з 01.09.2012 та з 01.10.2012.
Укладеним колективним договором передбачено наступне:
- Своєчасне та у повному обсязi забезпечення працiвникiв матерiально-технiчними ресурсами,
необхiдними для виконання трудових завдань, норм працi, створення належнi умови працi;
- Забезпечення формування стратегiї та прогнозування розвитку пiдприємства, росту
ефективностi його роботи;
- Запровадження системи матерiального та морального заохочення працiвникiв до пiдвищення
продуктивностi працi, рацiонального i бережливого використання обладнання, матерiальних i
виробничих ресурсiв;
- Забезпечення пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв та спецiалiстiв;
- Контролювання дотримання працiвниками трудової дисциплiни i Правил внутрiшнього
трудового розпорядку;
- Проведення регулярного пiдвищення квалiфiкацiй, дiлових тренiнгiв персоналу Товариства
згiдно плану роботи по персоналу та в мiрi необхiдностi;
Дiюча кадрова програма Товариства повнiстю забезпечує вiдповiднiсть рiвня квалiфiкацiї
працiвникiв операцiйним потребам Товариства протягом звiтного перiоду

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Некляєв Юрiй Геннадiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження
1989
6.1.5. Освіта
Вища, правознавство
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Єгоров, Пугiнскiй, Афанасьєв i партнери", молодший юрисконсульт.
6.1.8. Опис
Особа обрана безстроково. Згоди на розголошення паспортних даних особа не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Виконуючий Обов'язки Директора
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Левiнзон Ростислав
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1965
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Плаза Центерс Юкрейн", директор; ТОВ "КВIНН ПРОПЕРТIЗ ЮКРЕЙН"
генеральний директор
6.1.8. Опис
Особа обрана безстроково. Згоди на розголошення паспортних даних особа не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стасюк Орест Любомирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1988
6.1.5. Освіта
Вища, правознавство
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Єгоров, Пугiнскiй, Афанасьєв i партнери", молодший юрисконсульт; Адвокатське
об'єднання "Меджiстерс", помiчник адвоката; ПАТ "Унiвермаг "Україна", голова наглядової
ради.
6.1.8. Опис

Особа обрана безстроково. Згоди на розголошення паспортних даних особа не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лацько Олексiй Сергiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1988
6.1.5. Освіта
Вища, мiжнародне право
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Єгоров, Пугiнскiй, Афанасьєв i партнери", молодший юрисконсульт; Адвокатське
об'єднання "Меджiстерс", помiчник адвоката; ПАТ "Унiвермаг "Україна", член наглядової ради.
6.1.8. Опис
Особа обрана безстроково. Згоди на розголошення паспортних даних особа не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Уваров Сергiй Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1988
6.1.5. Освіта
Вища, мiжнародне право
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Єгоров, Пугiнскiй, Афанасьєв i партнери", юрисконсульт; Адвокатське об'єднання
"Меджiстерс", помiчник адвоката; ПАТ "Унiвермаг "Україна", член наглядової ради
6.1.8. Опис
Особа обрана безстроково. Згоди на розголошення паспортних даних особа не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Степаненко Роман Сергiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження

1983
6.1.5. Освіта
Вища, мiжнародне право
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Єгоров, Пугiнскiй, Афанасьєв i партнери", старший юрисконсульт; член наглядової
ради ПАТ "Унiвермаг "Україна"
6.1.8. Опис
Особа обрана безстроково. Згоди на розголошення паспортних даних особа не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кравцова Талiна Михайлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1975
6.1.5. Освіта
Вища, правознавство
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Адвокатське об'єднання "Меджiстерс", адвокат; член наглядової ради ПАТ "Унiвермаг
"Україна"
6.1.8. Опис
Особа обрана безстроково. Згоди на розголошення паспортних даних особа не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Подворчанська Вiкторiя Леонiдiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1983
6.1.5. Освіта
Вища, мiжнародне право
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Єгоров, Пугiнскiй, Афанасьєв i партнери", юрисконсульт,
6.1.8. Опис
Особа обрана безстроково. Згоди на розголошення паспортних даних особа не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Путевець Ольга Дмитрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1980
6.1.5. Освіта
Вища, правознавство
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Єгоров, Пугiнскiй, Афанасьєв i партнери", юрисконсульт; член ревiзiйної комiсiї
ПАТ "Унiвермаг "Україна"
6.1.8. Опис
Особа обрана безстроково. Згоди на розголошення паспортних даних особа не надала.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мозольова Оксана Юрiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1983
6.1.5. Освіта
Вища,Унiверситет
iм.М.
Драгоманова,вчитель;
друга
мунiципального управлiння,економiст.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "ДОЗСТ "Славутич" - Головний бухгалтер

вищаосвiта-Академiя

6.1.8. Опис
Особа виконує функцiї головного бухгалтера. Згоди на розголошення паспортних даних
особа не надала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Голова Ревiзiйної
комiсiї
Виконуючий
Обов'язки
Директора
Голова Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Ревiзiйної
комiсiї
Член Ревiзiйної
комiсiї
Головний
бухгалтер

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

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

Кількість за видами акцій
Дата
внесення
до реєстру

Некляєв Юрiй
Геннадiйович
Левiнзон
Ростислав
Стасюк Орест
Любомирович
Лацько Олексiй
Сергiйович
Уваров Сергiй
Олександрович
Степаненко Роман
Сергiйович
Кравцова Талiна
Михайлiвна
Подворчанська
Вiкторiя
Леонiдiвна
Путевець Ольга
Дмитрiвна
Мозольова Оксана
Юрiївна

31.10.2011

Усього

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

0

Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140

0,0003588

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140

0,0003588

140

0

0

0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Прості
іменні

Кількість за видами акцій
ПривілейоПрості на
Привілейовані на
пред'явника вані іменні пред'явник
а

Компанiя "Quinn
Holdings Sweden
AB"

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи

10139, Швецiя,
Стокгольм,
Сеттерволлз
Адвокатбюро АБ,
а/с 1050

12.01.2007

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

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Усього

35 935 396

5566882949

94,639747
35 935 396

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
94,639747

35 935
396

Прості
іменні
35 935
396

0

0

0

Кількість за видами акцій
ПривілейоПрості на
Привілейовані на
пред'явника вані іменні пред'явник
а
0
0
0

8. Інформація про загальні збори акціонерів
позачергові
X
18.04.2012
92,83
Загальнi збори було скликано i проведено акцiонером ПАТ "Унiвермаг "Україна"
- Компанiєю "Quinn Holdings Sweden AB", що є власником бiльше нiж 10% акцiй
ПАТ "Унiвермаг "Україна".
Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах та прийнятi рiшення:
1. Призначення головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"Унiвермаг "Україна": "Призначити п. Євстаф'єву Олександру Олександрiвну
головуючим цих Загальних Зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного
товариства "Унiвермаг "Україна", а п. Чернiкова Тараса Євгеновича Секретарем
цих Загальних Зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Унiвермаг
"Україна"." 2. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"Унiвермаг "Україна": "Обрати Лiчильну комiсiю Загальних Зборiв акцiонерiв
Публiчного акцiонерного товариства "Унiвермаг "Україна" у наступному складi:
Баженова Ксенiя Iгорiвна - член Лiчильної комiсiї; Подобєдова Ольга Сергiєвна член Лiчильної комiсiї; Воловнiк Юрiй Володимирович - член Лiчильної комiсiї;
Кожокар Олена Юрiївна - член Лiчильної комiсiї; Яворський Максим Вiталiйович
- член Лiчильної комiсiї; Встановити, що обрана Лiчильна комiсiя Публiчного
акцiонерного товариства "Унiвермаг "Україна" повноважна з моменту її обрання
цими Загальними Зборами Акцiонерiв та продовжуватиме виконувати свої
вiдповiднi повноваження i на наступних загальних зборах акцiонерiв Публiчного
акцiонерного товариства "Унiвермаг "Україна", до моменту її переобрання
загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Унiвермаг
"Україна". Встановити, що обрана Лiчильна комiсiя Публiчного акцiонерного
товариства "Унiвермаг "Україна" правомочна здiйснювати всi та будь-якi з її
функцiй та/або повноважень за умови присутностi на загальних зборах акцiонерiв
Публiчного акцiонерного товариства "Унiвермаг "Україна" та участi у роботi
Загальних Зборiв Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Унiвермаг
"Україна" принаймнi двох осiб, обраних до складу Лiчильної комiсiї цими
Загальними Зборами Акцiонерiв." 3. Прийняття рiшення про припинення
повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ "Унiвермаг "Україна": "Припинити
повноваження членiв Наглядової Ради ПАТ "Унiвермаг "Україна" у поточному
складi, всiх i кожного." 4. Встановлення кiлькiсного складу Наглядової Ради ПАТ
"Унiвермаг "Україна": "Встановити кiлькiсний склад Наглядової Ради Публiчного
акцiонерного товариства "Унiвермаг "Україна": 5 (п'ять) осiб." 5. Встановлення
строку повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ "Унiвермаг "Україна":
"Питання 5 порядку денного не розглядати" 6. Обрання членiв Наглядової Ради
ПАТ "Унiвермаг "Україна": "Обрати членом Наглядової Ради Публiчного
акцiонерного товариства "Унiвермаг "Україна" всiх i кожну з наведених нижче
осiб: (1) п. Степаненка Романа Сергiйовича; (2) п. Лацька Олексiя Сергiйовича;
(3) п. Уварова Сергiя Олександровича; (4) п. Стасюка Ореста Любомировича; (5)
п. Кравцову Талiну Михайлiвну." 7. Затвердження умов цивiльно-правових
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ
"Унiвермаг "Україна", встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з
членами Наглядової Ради ПАТ "Унiвермаг "Україна": "Затвердити умови
цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами
Наглядової Ради, з кожним iз них, згiдно з Додатком [1] до протоколу цих
Загальних Зборiв акцiонерiв. Встановити, що такi цивiльно-правовi договори
(контракти) є безоплатними. Обрати п. Iльченко Оксану Iванiвну та п. Бойчука
Олега Iгоровича в якостi осiб, якi, дiючи кожен окремо, уповноважуються на
пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

Публiчного акцiонерного товариства "Унiвермаг "Україна", кожним з них. Надати
п. Iльченко Оксанi Iванiвнi та п. Бойчуку Олегу Iгоровичу вiдповiднi
повноваження та схвалити пiдписання п. Iльченко Оксаною Iванiвною та п.
Бойчуком Олегом Iгоровичем, будь-ким з них, цивiльно-правових договорiв
(контрактiв) з членами Наглядової Ради Публiчного акцiонерного товариства
"Унiвермаг "Україна", кожним iз них, вiдповiдно до затверджених умов." 8.
Усунення (вiдсторонення) Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" вiд виконання
обов'язкiв (повноважень): "Усунути (вiдсторонити) п. Янез Пуга Ларису
Миколаївну або будь-яку iншу особу, яка призначена/обрана на посаду Директора
ПАТ "Унiвермаг "Україна" або виконуючого обов'язки Директора ПАТ
"Унiвермаг "Україна" станом на дату цих Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ
"Унiвермаг "Україна" та на момент розгляду цього питання порядку денного,
окрiм Левiнзона Ростислава, вiд виконання обов'язкiв (повноважень) Директора
ПАТ "Унiвермаг "Україна" або виконуючого обов'язки Директора ПАТ
"Унiвермаг "Україна". Встановити, що усунення (вiдсторонення) п. Янез Пуга
Лариси Миколаївни або будь-якої iншої особи, яка призначена/обрана на посаду
Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" або виконуючого обов'язки Директора
ПАТ "Унiвермаг "Україна" станом на дату цих Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ
"Унiвермаг "Україна" та на момент розгляду цього питання порядку денного,
окрiм Левiнзона Ростислава, вiд виконання обов'язкiв (повноважень) Директора
ПАТ "Унiвермаг "Україна" або виконуючого обов'язки Директора ПАТ
"Унiвермаг "Україна" на пiдставi цього рiшення набуває чинностi негайно з
моменту прийняття цього рiшення Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ
"Унiвермаг "Україна" i триває до дати прийняття Наглядовою Радою ПАТ
"Унiвермаг "Україна" чи Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг
"Україна" рiшення про припинення (вiдкликання) повноважень п. Янез Пуга
Лариси Миколаївни або будь-якої iншої особи, яка призначена/обрана на посаду
Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" або виконуючого обов'язки Директора
ПАТ "Унiвермаг "Україна" станом на дату цих Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ
"Унiвермаг "Україна" та на момент розгляду цього питання порядку денного,
окрiм Левiнзона Ростислава, на посадi Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" або
виконуючого обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" чи про поновлення
повноважень п. Янез Пуга Лариси Миколаївни або будь-якої iншої особи, яка
призначена/обрана на посаду Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" або
виконуючого обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" станом на дату цих
Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг "Україна" та на момент розгляду
цього питання порядку денного, окрiм Левiнзона Ростислава, на посадi Директора
ПАТ "Унiвермаг "Україна" або виконуючого обов'язки Директора ПАТ
"Унiвермаг "Україна" чи до iншої дати, визначеної Наглядовою Радою ПАТ
"Унiвермаг "Україна" чи Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг
"Україна" у такому вiдповiдному рiшеннi. Негайно з моменту прийняття цього
рiшення Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг "Україна", але не
пiзнiше нiж протягом одного робочого дня з дати публiкацiї рiшень цих
Загальних Зборiв, у тому числi цього рiшення з питання 8 порядку денного цих
Загальних Зборiв, в офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку, а саме у виданнi "Бюлетень. Цiннi Папери
України", п. Янез Пуга Ларисi Миколаївнi або будь-якiй iншiй особi, яка
призначена/обрана на посаду Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" або
виконуючого обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" станом на дату цих
Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг "Україна" та на момент розгляду
цього питання порядку денного, окрiм Левiнзона Ростислава, забезпечити
передачу печаток, штампiв, оригiналiв установчих, правовстановлюючих та
iнших документiв, майна, iнформацiї (включаючи, але не обмежуючись, всю та
будь-яку iнформацiю щодо банкiвських рахункiв ПАТ "Унiвермаг "Україна"),
паролiв, ключiв та/або кодiв доступу до баз даних, якими користується ПАТ

"Унiвермаг "Україна" (у тому числi, але не обмежуючись, до баз даних для
розкриття особливої та/або регулярної iнформацiї ПАТ "Унiвермаг "Україна"
вiдповiдно до вимог законодавства) та даних ПАТ "Унiвермаг "Україна" особi,
яка буде призначена на посаду виконуючого обов'язки Директора ПАТ
"Унiвермаг "Україна" цими Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг
"Україна" в рамках розгляду питання 9 порядку денного цих Загальних Зборiв
акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг "Україна", за наступною адресою: Київ, вул. Б.
Хмельницького, 17/52, Бiзнес Центр Леонардо." 9. Призначення виконуючого
обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна": "Призначити п. Левiнзона
Ростислава (паспорт серiя КС № 233176, виданий 23.04.2004) виконуючим
обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна". Встановити, що повноваження п.
Левiнзона Ростислава в якостi виконуючого обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг
"Україна" на пiдставi цього рiшення набувають чинностi негайно з моменту
прийняття цього рiшення Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг
"Україна". Доручити п. Левiнзону Ростиславу, як виконуючому обов'язки
Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна", забезпечити прийняття печаток, штампiв,
оригiналiв установчих, правовстановлюючих та iнших документiв, майна,
iнформацiї (включаючи, але не обмежуючись, всю та будь-яку iнформацiю щодо
банкiвських рахункiв ПАТ "Унiвермаг "Україна"), паролiв, ключiв та/або кодiв
доступу до баз даних, якими користується Товариство (у тому числi, але не
обмежуючись, до баз даних для розкриття особливої та/або регулярної iнформацiї
ПАТ "Унiвермаг "Україна" вiдповiдно до вимог законодавства) та даних ПАТ
"Унiвермаг "Україна" вiд п. Янез Пуга Л.М. або будь-якої iншої особи, яка була
призначена/обрана на посаду Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" або
виконуючого обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна", окрiм Левiнзона
Ростислава, станом на дату цих Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг
"Україна" та на момент розгляду питання 8 порядку денного цих Загальних
Зборiв, у строки, в обсязi та за адресою, що визначенi рiшенням з питання 8
порядку денного цих Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг "Україна".
Надати п. Левiнзону Ростиславу, як виконуючому обов'язки Директора ПАТ
"Унiвермаг "Україна", всi повноваження Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна"
згiдно зi Статутом ПАТ "Унiвермаг "Україна", у тому числi щодо вчинення дiй,
укладення правочинiв тощо вiд iменi ПАТ "Унiвермаг "Україна" без довiреностi у
вiдносинах з будь-якими особами, судами i арбiтражними установами,
державними реєстраторами, реєстратором ПАТ "Унiвермаг "Україна" (тобто
особою, яка веде облiк права власностi на акцiї ПАТ "Унiвермаг "Україна"), всiма
та будь-якими контрагентами ПАТ "Унiвермаг "Україна", включаючи, але не
обмежуючись, з постачальниками послуг (зокрема, охоронних, юридичних,
консалтингових, маркетингових тощо), у тому числi з правом залучати будь-яких
третiх осiб (у тому числi, на пiдставi довiреностi) для реалiзацiї зазначених
повноважень, а також всi та будь-якi повноваження, якi можуть вимагатися для:
(а) забезпечення прийняття печаток, штампiв, оригiналiв установчих,
правовстановлюючих та iнших документiв, майна, iнформацiї (включаючи, але не
обмежуючись, всю та будь-яку iнформацiю щодо банкiвських рахункiв ПАТ
"Унiвермаг "Україна"), паролiв, ключiв та/або кодiв доступу до баз даних, якими
користується Товариство (у тому числi, але не обмежуючись, до баз даних для
розкриття особливої та/або регулярної iнформацiї ПАТ "Унiвермаг "Україна"
вiдповiдно до вимог законодавства) та даних ПАТ "Унiвермаг "Україна" вiд п.
Янез Пуга Л.М. або будь-якої iншої особи, яка була призначена/обрана на посаду
Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" або виконуючого обов'язки Директора
ПАТ "Унiвермаг "Україна", крiм Левiнзона Ростислава, у тому числi залучати
будь-яких третiх осiб (у тому числi, на пiдставi довiреностi) для реалiзацiї
зазначених повноважень; (б) замовлення, виготовлення, отримання та/або
використання печатки (печаток), штампу (штампiв), фiрмового бланку (бланкiв)
ПАТ "Унiвермаг "Україна", у тому числi залучати будь-яких третiх осiб (у тому

числi, на пiдставi довiреностi) для реалiзацiї зазначених повноважень; (в)
вiдкриття та/або закриття рахункiв ПАТ "Унiвермаг "Україна" у банкiвських
установах та/або у зберiгачiв цiнних паперiв, розпорядження коштами та/або
цiнними паперами на таких рахунках в межах, передбачених Статутом ПАТ
"Унiвермаг "Україна", оформлення карток зi зразками пiдписiв; (г) вирiшення
кадрових питань ПАТ "Унiвермаг "Україна", у тому числi найму та звiльнення
працiвникiв ПАТ "Унiвермаг "Україна", у межах, передбачених Статутом ПАТ
"Унiвермаг "Україна". Уповноважити п. Левiнзона Ростислава, як виконуючого
обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна", здiйснити всi та будь-якi заходи
(в тому числi, але не обмежуючись, вчиняти будь-якi дiї, пiдписувати, подавати,
отримувати тощо будь-якi документи тощо), що вимагаються для та/або пов'язанi
з державною реєстрацiєю та iншим повiдомленням вiдповiдних державних
органiв про усунення (вiдсторонення) вiд виконання обов'язкiв Директора ПАТ
"Унiвермаг "Україна" чи виконуючого обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг
"Україна", крiм Левiнзона Ростислава, та/або про призначення п. Левiнзона
Ростислава виконуючим обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" на
пiдставi цього рiшення Загальних Зборiв, з правом передоручення
вищезазначених повноважень iншим особам на пiдставi вiдповiдної довiреностi".
10. Уповноваження особи (осiб) на здiйснення дiй вiд iменi ПАТ "Унiвермаг
"Україна" щодо мирного врегулювання спору по справi № 47/148 за позовом ПАТ
"Унiвермаг "Україна" до Англо Айрiш Банк Корпорейшн Лiмiтед (Anglo Irish
Bank Corporation Limited), що розглядається у Господарському судi м. Києва:
"Уповноважити виконуючого обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна"
Левiнзона Ростислава здiйснювати вiд iменi ПАТ "Унiвермаг "Україна" всi дiї,
необхiднi та/або доцiльнi для мирного врегулювання спору по справi № 47/148 за
позовом ПАТ "Унiвермаг "Україна" до Англо Айрiш Банк Корпорейшн Лiмiтед
(Anglo Irish Bank Corporation Limited), що розглядається у Господарському судi м.
Києва, в тому числi, але не обмежуючись: - представляти iнтереси ПАТ
"Унiвермаг "Україна" перед будь-якими особами, у тому числi, але не
обмежуючись, перед Господарським судом м. Києва, будь-якими iншими судами
будь-якої юрисдикцiї та ланки, а також перед будь-якими iншими державними
органами, юридичними особами будь-якої форми власностi i пiдпорядкування,
українськими та/або iноземними, об'єднаннями пiдприємств, фiзичними особами,
державними нотарiальними конторами та/або приватними нотарiусами тощо; вчиняти та/або пiдписувати та/або подавати та/або вiдкликати всi правочини,
угоди, клопотання, заяви та iншi документи; - уповноважувати будь-яких iнших
осiб, юридичних та/або фiзичних, на вчинення вiд iменi ПАТ "Унiвермаг
"Україна" дiй та документiв, зазначених вище у цьому рiшеннi з п. 10 порядку
денного цих Загальних Зборiв, в тому числi видавати довiреностi на вчинення
таких дiй. Всi дiї i документи, вчиненi на пiдставi цього рiшення з п. 10 порядку
денного цих Загальних Зборiв виконуючим обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг
"Україна" Левiнзоном Ростиславом чи уповноваженими ним особами,
вважатимуться належним чином схваленими i затвердженими Загальними
Зборами i не потребуватимуть додаткового схвалення чи затвердження
загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг "Україна". 11. Уповноваження
особи(осiб) на здiйснення дiй вiд iменi ПАТ "Унiвермаг "Україна" щодо мирного
врегулювання спору по справi № 54/297 за позовом Англо Айрiш Банк
Корпорейшн Лiмiтед (Anglo Irish Bank Corporation Limited) до ПАТ "Унiвермаг
"Україна", що розглядається у Господарському судi м. Києва: "Уповноважити
виконуючого обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" Левiнзона
Ростислава здiйснювати вiд iменi ПАТ "Унiвермаг "Україна" всi дiї, необхiднi
та/або доцiльнi для мирного врегулювання спору по справi № 54/297 за позовом
Англо Айрiш Банк Корпорейшн Лiмiтед (Anglo Irish Bank Corporation Limited) до
ПАТ "Унiвермаг "Україна", що розглядається у Господарському судi м. Києва, в
тому числi, але не обмежуючись: - представляти iнтереси ПАТ "Унiвермаг

"Україна" перед будь-якими особами, у тому числi, але не обмежуючись, перед
Господарським судом м. Києва, будь-якими iншими судами будь-якої юрисдикцiї
та ланки, а також перед будь-якими iншими державними органами, юридичними
особами будь-якої форми власностi i пiдпорядкування, українськими та/або
iноземними, об'єднаннями пiдприємств, фiзичними особами, державними
нотарiальними конторами та/або приватними нотарiусами тощо; - вчиняти та/або
пiдписувати та/або подавати та/або вiдкликати всi правочини, угоди, клопотання,
заяви та iншi документи; - уповноважувати будь-яких iнших осiб, юридичних
та/або фiзичних, на вчинення вiд iменi ПАТ "Унiвермаг "Україна" дiй, зазначених
вище у цьому рiшеннi з п. 11 порядку денного цих Загальних Зборiв, в тому числi
видавати довiреностi на вчинення таких дiй. Всi дiї i документи, вчиненi на
пiдставi цього рiшення з п. 11 порядку денного цих Загальних Зборiв виконуючим
обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" Левiнзоном Ростиславом чи
уповноваженими ним особами, вважатимуться належним чином схваленими i
затвердженими Загальними Зборами i не потребуватимуть додаткового схвалення
чи затвердження загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг "Україна". 12.
Схвалення правочинiв, актiв та iнших дiй та/або документiв, вчинених вiд iменi
ПАТ "Унiвермаг "Україна" виконуючим обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг
"Україна", Ростиславом Левiнзоном, починаючи з 7 листопада 2011: "Схвалити
будь-якi та всi правочини, акти та iншi дiї та/або документи, якi були вчиненi
та/чи будуть вчиненi вiд iменi ПАТ "Унiвермаг "Україна" виконуючим обов'язки
Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна", Ростиславом Левiнзоном, починаючи з 7
листопада 2011. Зокрема, але не обмежуючись цим, уповноважити виконуючого
обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна", Ростислава Левiнзона,
здiйснювати будь-якi та усi передбаченi законодавством та/чи Статутом ПАТ
"Унiвермаг "Україна" для виконавчого органу ПАТ "Унiвермаг "Україна" дiї та
повноваження, необхiднi та/або доцiльнi для iнiцiювання скликання та
забезпечення скликання чергових i позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"Унiвермаг "Україна", зокрема, але не обмежуючись, для забезпечення скликання
позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг "Україна", якi
скликаються за iнiцiативою Наглядової Ради ПАТ "Унiвермаг "Україна" та/або на
вимогу Ревiзiйної Комiсiї ПАТ "Унiвермаг "Україна" та/або на вимогу акцiонера(iв), який (якi) має (мають) згiдно з законом право вимагати скликання
позачергових загальних зборiв акцiонерiв. У цьому зв'язку, зокрема,
уповноважити виконуючого обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна",
Ростислава Левiнзона, представляти ПАТ "Унiвермаг "Україна" у вiдносинах з
особами, якi ведуть облiк права власностi на акцiї ПАТ "Унiвермаг "Україна", у
тому числi, але не обмежуючись, перед реєстратором ПАТ "Унiвермаг "Україна",
i зокрема, вносити данi до, заповнювати, пiдписувати, подавати та отримувати всi
та будь-якi документи, необхiднi для: змiни вiдомостей про клiєнта - юридичну
особу (ПАТ "Унiвермаг "Україна"); запиту та отримання перелiкiв акцiонерiв
ПАТ
"Унiвермаг
"Україна",
якi
повиннi
бути
повiдомленi
про
скликання/проведення загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг "Україна",
якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг
"Україна", та для iнших передбачених законодавством цiлей; забезпечення
розсилки повiдомлень акцiонерам ПАТ "Унiвермаг "Україна" у випадках,
передбачених законодавством та/або статутом ПАТ "Унiвермаг "Україна";
забезпечення реєстрацiї акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг "Україна" та/або їх
представникiв, якi прибули для участi у загальних зборах акцiонерiв ПАТ
"Унiвермаг "Україна". 13. Скасування (вiдкликання) дiючих довiреностей,
виданих ПАТ "Унiвермаг "Україна" до 7 листопада 2011: "Скасувати (вiдкликати)
всi дiючi довiреностi, якi були виданi Публiчним акцiонерним Товариством
"Унiвермаг "Україна" у перiод до 7 листопада 2011р., включно, у тому числi
довiреностi, якi виданi в порядку передоручення повiреними за такими
довiреностями вiд iменi ПАТ "Унiвермаг "Україна". Скасування набуває чинностi

негайно з моменту прийняття цього рiшення Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ
"Унiвермаг "Україна". Схвалити усi рiшення Наглядової Ради ПАТ "Унiвермаг
"Україна", прийнятi пiсля 7 листопада 2011р., про скасування (вiдкликання)
довiреностей, виданих Публiчним акцiонерним Товариством "Унiвермаг
"Україна" до 7 листопада 2011. Зобов'язати i уповноважити Наглядову Раду ПАТ
"Унiвермаг "Україна" та/або виконуючого обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг
"Україна" Ростислава Левiнзона вжити всiх необхiдних i/або можливих заходiв
для такого скасування (вiдкликання) довiреностей зазначених вище у цьому
рiшеннi з п. 13 порядку денного цих Загальних Зборiв, у тому числi, але не
обмежуючись, представляти iнтереси ПАТ "Унiвермаг "Україна" перед
приватними
нотарiусами,
державними
нотарiальними
конторами,
уповноваженими державними органами, судами, державною виконавчою
службою, а також перед всiма та будь-якими iншими органами та/або особами,
юридичними та/або фiзичними з питань такого скасування (вiдкликання)." 14.
Скасування (вiдкликання) окремих дiючих довiреностей та/або iнших правочинiв,
виданих та/або вчинених Товариством та/або вiд iменi ПАТ "Унiвермаг "Україна"
пiсля 7 листопада 2011: "Скасувати (вiдкликати) всi та будь-якi дiючi довiреностi
та/або iншi правочини (у тому числi змiни та доповнення до вже iснуючих
правочинiв), якi були виданi та/або вчиненi Публiчним акцiонерним Товариством
"Унiвермаг "Україна" та/або вiд iменi Публiчного акцiонерного Товариства
"Унiвермаг "Україна" у перiод пiсля 7 листопада 2011р. вiдстороненим
(усуненим) Директором ПАТ "Унiвермаг "Україна" Янез Пуга Ларисою
Миколаївною та/або будь-якими iншими особами, крiм довiреностей та/або iнших
правочинiв, виданих та/або вчинених вiд iменi ПАТ "Унiвермаг "Україна"
виконуючим обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" Ростиславом
Левiнзоном чи iншою особою (iншими особами) на пiдставi наданих їй (їм)
Ростиславом Левiнзоном повноважень, у тому числi, але не обмежуючись: скасувати (вiдкликати) всi та будь-якi дiючi довiреностi, якi виданi та/або вчиненi
в порядку передоручення повiреними за довiреностями вiд iменi ПАТ "Унiвермаг
"Україна", виданими пiсля 7 листопада 2011р., крiм довiреностей, виданих та/або
вчинених у порядку передоручення повiреними за довiреностями, виданими
та/або вчиненими вiд iменi ПАТ "Унiвермаг "Україна" виконуючим обов'язки
Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" Ростиславом Левiнзоном чи iншою особою
(iншими особами) на пiдставi наданих їй (їм) Ростиславом Левiнзоном
повноважень; - скасувати (вiдкликати) всi та будь-якi правочини (у тому числi
змiни та доповнення до вже iснуючих правочинiв), вчиненi на пiдставi чи похiднi
вiд правочинiв, вчинених вiд iменi ПАТ "Унiвермаг "Україна" у перiод пiсля 7
листопада 2011р. вiдстороненим (усуненим) Директором ПАТ "Унiвермаг
"Україна" Янез Пуга Ларисою Миколаївною та/або будь-якими iншими особами,
крiм правочинiв, якi вчиненi на пiдставi чи похiднi вiд правочинiв, вчинених вiд
iменi ПАТ "Унiвермаг "Україна" виконуючим обов'язки Директора ПАТ
"Унiвермаг "Україна" Ростиславом Левiнзоном чи iншою особою (iншими
особами) на пiдставi наданих їй (їм) Ростиславом Левiнзоном повноважень.
Скасування (вiдкликання) довiреностей та/або iнших правочинiв, зазначених
вище у цьому рiшеннi з п. 14 порядку денного цих Загальних Зборiв, набуває
чинностi негайно з моменту прийняття цього рiшення Загальними Зборами
акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг "Україна". Зобов'язати i уповноважити Наглядову
Раду ПАТ "Унiвермаг "Україна" та/або виконуючого обов'язки Директора ПАТ
"Унiвермаг "Україна" Ростислава Левiнзона вжити всiх необхiдних i/або
можливих заходiв для такого скасування (вiдкликання) довiреностей та/або iнших
правочинiв, зазначених вище у цьому рiшеннi з п. 14 порядку денного цих
Загальних Зборiв, у тому числi, але не обмежуючись, представляти iнтереси ПАТ
"Унiвермаг "Україна" перед приватними нотарiусами, державними нотарiальними
конторами, уповноваженими державними органами, судами, державною
виконавчою службою, а також перед всiма та будь-якими iншими органами та/або

особами, юридичними та/або фiзичними з питань такого скасування
(вiдкликання)." 15. Схвалення укладення та умов деяких договорiв, укладених
ПАТ "Унiвермаг "Україна": Схвалити укладення та умови договору iпотеки мiж
Публiчним акцiонерним товариством "Унiвермаг "Україна" та Англо Айрiш Банк
Корпорейшн Лiмiтед (теперiшня назва Айрiш Банк Резолюшн Корпорейшн
Лiмiтед), посвiдченого 15 вересня 2009 р. приватним нотарiусом Київського
мiського нотарiального округу, Капусняк О.Т. 16. Вчинення та припинення
договорiв (правочинiв) вiд iменi ПАТ "Унiвермаг "Україна": "Встановити, що,
починаючи з 7 листопада 2011 вiдсторонений (усунений) вiд виконання обов'язкiв
Директор ПАТ "Унiвермаг "Україна" Янез Пуга Лариса Миколаївна та/або
уповноваженi нею пiсля 7 листопада 2011 iншi особи, у тому числi, але не
обмежуючись, посадовi особи та iншi вiдповiдальнi працiвники ПАТ "Унiвермаг
"Україна", не мають права вчиняти жодних договорiв та/або iнших правочинiв вiд
iменi ПАТ "Унiвермаг "Україна" (у тому числi змiни та доповнення до вже
iснуючих договорiв чи правочинiв), а вчиненi такими особами, починаючи з 7
листопада 2011, договори та/або iншi правочини (у тому числi змiни та
доповнення до вже iснуючих договорiв чи правочинiв) вiд iменi ПАТ "Унiвермаг
"Україна" є недiйсними з моменту їх вчинення, не мають юридичної сили i не
створюють для ПАТ "Унiвермаг "Україна" жодних зобов'язань. Встановити, що
всi та будь-якi договори та iншi правочини (у тому числi змiни та доповнення до
вже iснуючих договорiв чи правочинiв), якi будуть виданi та/або вчиненi
Публiчним акцiонерним Товариством "Унiвермаг "Україна" та/або вiд iменi
Публiчного акцiонерного Товариства "Унiвермаг "Україна" у перiод пiсля цих
Загальних Зборiв, вважатимуться дiйсними i матимуть юридичну силу лише за
умови, якщо вони будуть виданi та/або вчиненi виконуючим обов'язки Директора
ПАТ "Унiвермаг "Україна" Ростиславом Левiнзоном чи особами, якi були
належним чином уповноваженi виконуючим обов'язки Директора ПАТ
"Унiвермаг "Україна" Ростиславом Левiнзоном на видання/вчинення таких
договорiв та/або iнших правочинiв. Починаючи з 7 листопада 2011, будь-якi
особи, в тому числi, але не обмежуючись, посадовi особи та iншi вiдповiдальнi
працiвники ПАТ "Унiвермаг "Україна", не вправi вчиняти та/або здiйснювати
та/або проводити вiд iменi ПАТ "Унiвермаг "Україна" будь-якi та всi платежi та
будь-якi iншi видатковi чи аналогiчнi операцiї без попереднього їх письмового
погодження виконуючим обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна"
Ростиславом Левiнзоном. Без такого письмового погодження платежi та будь-якi
iншi видатковi чи аналогiчнi операцiї вважатимуться такими, що вчиненi особою
з перевищенням повноважень, та пiдлягають негайному вiдкликанню
(скасуванню), а виннi у перевищеннi повноважень особи притягатимуться до
вiдповiдальностi згiдно з законом."
позачергові
X
16.05.2012
92,85
Загальнi збори було скликано i проведено акцiонером ПАТ "Унiвермаг "Україна"
- Компанiєю "Quinn Holdings Sweden AB", що є власником бiльше нiж 10% акцiй
ПАТ "Унiвермаг "Україна".
Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах та прийнятi рiшення:
1. Призначення головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"Унiвермаг "Україна": "Призначити п. Євстаф'єву Олександру Олександрiвну
головуючим цих Загальних Зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного
товариства "Унiвермаг "Україна", а п. Чернiкова Тараса Євгеновича Секретарем
цих Загальних Зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Унiвермаг
"Україна"." 2. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"Унiвермаг "Україна": "Обрати Лiчильну комiсiю Загальних Зборiв акцiонерiв

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
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чергові

Публiчного акцiонерного товариства "Унiвермаг "Україна" у наступному складi:
Баженова Ксенiя Iгорiвна - член Лiчильної комiсiї; Подобєдова Ольга Сергiєва член Лiчильної комiсiї; Воловнiк Юрiй Володимирович - член Лiчильної комiсiї;
Кожокар Олена Юрiївна - член Лiчильної комiсiї; Яворський Максим Вiталiйович
- член Лiчильної комiсiї; Встановити, що обрана Лiчильна комiсiя Публiчного
акцiонерного товариства "Унiвермаг "Україна" повноважна з моменту її обрання
цими Загальними Зборами Акцiонерiв та продовжуватиме виконувати свої
вiдповiднi повноваження i на наступних загальних зборах акцiонерiв Публiчного
акцiонерного товариства "Унiвермаг "Україна", до моменту її переобрання
загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Унiвермаг
"Україна". Встановити, що обрана Лiчильна комiсiя Публiчного акцiонерного
товариства "Унiвермаг "Україна" правомочна здiйснювати всi та будь-якi з її
функцiй та/або повноважень за умови присутностi на загальних зборах акцiонерiв
Публiчного акцiонерного товариства "Унiвермаг "Україна" та участi у роботi
Загальних Зборiв Акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Унiвермаг
"Україна" принаймнi двох осiб, обраних до складу Лiчильної комiсiї цими
Загальними Зборами Акцiонерiв." 3. Прийняття рiшення про припинення
повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ "Унiвермаг "Україна": "Припинити
повноваження членiв Наглядової Ради ПАТ "Унiвермаг "Україна" у поточному
складi, всiх i кожного." 4. Встановлення кiлькiсного складу Наглядової Ради ПАТ
"Унiвермаг "Україна": "Встановити кiлькiсний склад Наглядової Ради Публiчного
акцiонерного товариства "Унiвермаг "Україна": 5 (п'ять) осiб." 5. Встановлення
строку повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ "Унiвермаг "Україна":
"Питання 5 порядку денного не розглядати" 6. Обрання членiв Наглядової Ради
ПАТ "Унiвермаг "Україна": "Обрати членом Наглядової Ради Публiчного
акцiонерного товариства "Унiвермаг "Україна" всiх i кожну з наведених нижче
осiб: (1) п. Степаненка Романа Сергiйовича; (2) п. Лацька Олексiя Сергiйовича;
(3) п. Уварова Сергiя Олександровича; (4) п. Стасюка Ореста Любомировича; (5)
п. Кравцову Талiну Михайлiвну." 7. Затвердження умов цивiльно-правових
договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПАТ
"Унiвермаг "Україна", встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з
членами Наглядової Ради ПАТ "Унiвермаг "Україна": "Затвердити умови
цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами
Наглядової Ради, з кожним iз них, згiдно з Додатком [1] до протоколу цих
Загальних Зборiв акцiонерiв. Встановити, що такi цивiльно-правовi договори
(контракти) є безоплатними. Обрати п. Iльченко Оксану Iванiвну та п. Бойчука
Олега Iгоровича в якостi осiб, якi, дiючи кожен окремо, уповноважуються на
пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради
Публiчного акцiонерного товариства "Унiвермаг "Україна", кожним з них. Надати
п. Iльченко Оксанi Iванiвнi та п. Бойчуку Олегу Iгоровичу вiдповiднi
повноваження та схвалити пiдписання п. Iльченко Оксаною Iванiвною та п.
Бойчуком Олегом Iгоровичем, будь-ким з них, цивiльно-правових договорiв
(контрактiв) з членами Наглядової Ради Публiчного акцiонерного товариства
"Унiвермаг "Україна", кожним iз них, вiдповiдно до затверджених умов." 8.
Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної
Комiсiї ПАТ "Унiвермаг "Україна": "Припинити повноваження членiв Ревiзiйної
Комiсiї ПАТ "Унiвермаг "Україна" у поточному складi, всiх i кожного." 9.
Обрання членiв Ревiзiйної Комiсiї ПАТ "Унiвермаг "Україна": "Обрати членом
Ревiзiйної Комiсiї ПАТ "Унiвермаг "Україна" всiх i кожну з наведених нижче
осiб: Некляєв Юрiй Геннадiйович Путевець Ольга Дмитрiвна Подворчанська
Вiкторiя Леонiдiвна 10. Обрання Голови Ревiзiйної Комiсiї ПАТ "Унiвермаг
"Україна": "Обрати головою Ревiзiйної Комiсiї ПАТ "Унiвермаг "Україна":
Некляєва Юрiя Геннадiйовича 11. Затвердження умов договорiв, що
укладатимуться з членами Ревiзiйної Комiсiї Товариства, обрання особи, яка

уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної Комiсiї ПАТ
"Унiвермаг "Україна": "Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з
членами Ревiзiйної Комiсiї ПАТ "Унiвермаг "Україна", з кожним iз них, згiдно з
Додатком [2] до протоколу цих Загальних Зборiв акцiонерiв. Встановити, що такi
договори є безоплатними. Обрати п. Iльченко Оксану Iванiвну та п. Бойчука
Олега Iгоровича в якостi осiб, якi, дiючи кожен окремо, уповноважуються на
пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної Комiсiї ПАТ "Унiвермаг "Україна",
кожним iз них. Надати п. Iльченко Оксанi Iванiвнi та п. Бойчуку Олегу Iгоровичу
вiдповiднi повноваження та схвалити пiдписання п. Iльченко Оксаною Iванiвною
та п. Бойчуком Олегом Iгоровичем, будь-ким з них, договорiв з членами
Ревiзiйної Комiсiї ПАТ "Унiвермаг "Україна", кожним iз них, вiдповiдно до
затверджених умов." 12. Усунення (вiдсторонення) Директора ПАТ "Унiвермаг
"Україна" вiд виконання обов'язкiв (повноважень): "Усунути (вiдсторонити) п.
Янез Пуга Ларису Миколаївну або будь-яку iншу особу, яка призначена/обрана на
посаду Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" або виконуючого обов'язки
Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" станом на дату цих Загальних Зборiв
акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг "Україна" та на момент розгляду цього питання
порядку денного, окрiм Левiнзона Ростислава, вiд виконання обов'язкiв
(повноважень) Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" або виконуючого обов'язки
Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна". Встановити, що усунення (вiдсторонення)
п. Янез Пуга Лариси Миколаївни або будь-якої iншої особи, яка
призначена/обрана на посаду Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" або
виконуючого обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" станом на дату цих
Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг "Україна" та на момент розгляду
цього питання порядку денного, окрiм Левiнзона Ростислава, вiд виконання
обов'язкiв (повноважень) Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" або виконуючого
обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" на пiдставi цього рiшення
набуває чинностi негайно з моменту прийняття цього рiшення Загальними
Зборами акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг "Україна" i триває до дати прийняття
Наглядовою Радою ПАТ "Унiвермаг "Україна" чи Загальними Зборами акцiонерiв
ПАТ "Унiвермаг "Україна" рiшення про припинення (вiдкликання) повноважень
п. Янез Пуга Лариси Миколаївни або будь-якої iншої особи, яка
призначена/обрана на посаду Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" або
виконуючого обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" станом на дату цих
Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг "Україна" та на момент розгляду
цього питання порядку денного, окрiм Левiнзона Ростислава, на посадi Директора
ПАТ "Унiвермаг "Україна" або виконуючого обов'язки Директора ПАТ
"Унiвермаг "Україна" чи про поновлення повноважень п. Янез Пуга Лариси
Миколаївни або будь-якої iншої особи, яка призначена/обрана на посаду
Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" або виконуючого обов'язки Директора
ПАТ "Унiвермаг "Україна" станом на дату цих Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ
"Унiвермаг "Україна" та на момент розгляду цього питання порядку денного,
окрiм Левiнзона Ростислава, на посадi Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" або
виконуючого обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" чи до iншої дати,
визначеної Наглядовою Радою ПАТ "Унiвермаг "Україна" чи Загальними
Зборами акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг "Україна" у такому вiдповiдному рiшеннi.
Негайно з моменту прийняття цього рiшення Загальними Зборами акцiонерiв
ПАТ "Унiвермаг "Україна", але не пiзнiше нiж протягом одного робочого дня з
дати публiкацiї рiшень цих Загальних Зборiв, у тому числi цього рiшення з
питання 12 порядку денного цих Загальних Зборiв, в офiцiйному друкованому
виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, а саме у
виданнi "Бюлетень. Цiннi Папери України", п. Янез Пуга Ларисi Миколаївнi або
будь-якiй iншiй особi, яка призначена/обрана на посаду Директора ПАТ
"Унiвермаг "Україна" або виконуючого обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг
"Україна" станом на дату цих Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг

"Україна" та на момент розгляду цього питання порядку денного, окрiм Левiнзона
Ростислава, забезпечити передачу печаток, штампiв, оригiналiв установчих,
правовстановлюючих та iнших документiв, майна, iнформацiї (включаючи, але не
обмежуючись, всю та будь-яку iнформацiю щодо банкiвських рахункiв ПАТ
"Унiвермаг "Україна"), паролiв, ключiв та/або кодiв доступу до баз даних, якими
користується ПАТ "Унiвермаг "Україна" (у тому числi, але не обмежуючись, до
баз даних для розкриття особливої та/або регулярної iнформацiї ПАТ "Унiвермаг
"Україна" вiдповiдно до вимог законодавства) та даних ПАТ "Унiвермаг
"Україна" особi, яка буде призначена на посаду виконуючого обов'язки Директора
ПАТ "Унiвермаг "Україна" цими Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг
"Україна" в рамках розгляду питання 13 порядку денного цих Загальних Зборiв
акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг "Україна", за наступною адресою: Київ, вул. Б.
Хмельницького, 17/52, Бiзнес Центр Леонардо." 13. Призначення виконуючого
обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна": "Призначити п. Левiнзона
Ростислава (паспорт серiя КС № 233176, виданий 23.04.2004) виконуючим
обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна". Встановити, що повноваження п.
Левiнзона Ростислава в якостi виконуючого обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг
"Україна" на пiдставi цього рiшення набувають чинностi негайно з моменту
прийняття цього рiшення Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг
"Україна". Доручити п. Левiнзону Ростиславу, як виконуючому обов'язки
Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна", забезпечити прийняття печаток, штампiв,
оригiналiв установчих, правовстановлюючих та iнших документiв, майна,
iнформацiї (включаючи, але не обмежуючись, всю та будь-яку iнформацiю щодо
банкiвських рахункiв ПАТ "Унiвермаг "Україна"), паролiв, ключiв та/або кодiв
доступу до баз даних, якими користується Товариство (у тому числi, але не
обмежуючись, до баз даних для розкриття особливої та/або регулярної iнформацiї
ПАТ "Унiвермаг "Україна" вiдповiдно до вимог законодавства) та даних ПАТ
"Унiвермаг "Україна" вiд п. Янез Пуга Л.М. або будь-якої iншої особи, яка була
призначена/обрана на посаду Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" або
виконуючого обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна", окрiм Левiнзона
Ростислава, станом на дату цих Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг
"Україна" та на момент розгляду питання 12 порядку денного цих Загальних
Зборiв, у строки, в обсязi та за адресою, що визначенi рiшенням з питання 12
порядку денного цих Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг "Україна".
Надати п. Левiнзону Ростиславу, як виконуючому обов'язки Директора ПАТ
"Унiвермаг "Україна", всi повноваження Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна"
згiдно зi Статутом ПАТ "Унiвермаг "Україна", у тому числi щодо вчинення дiй,
укладення правочинiв тощо вiд iменi ПАТ "Унiвермаг "Україна" без довiреностi у
вiдносинах з будь-якими особами, судами i арбiтражними установами,
державними реєстраторами, реєстратором ПАТ "Унiвермаг "Україна" (тобто
особою, яка веде облiк права власностi на акцiї ПАТ "Унiвермаг "Україна"), всiма
та будь-якими контрагентами ПАТ "Унiвермаг "Україна", включаючи, але не
обмежуючись, з постачальниками послуг (зокрема, охоронних, юридичних,
консалтингових, маркетингових тощо), у тому числi з правом залучати будь-яких
третiх осiб (у тому числi, на пiдставi довiреностi) для реалiзацiї зазначених
повноважень, а також всi та будь-якi повноваження, якi можуть вимагатися для:
(а) забезпечення прийняття печаток, штампiв, оригiналiв установчих,
правовстановлюючих та iнших документiв, майна, iнформацiї (включаючи, але не
обмежуючись, всю та будь-яку iнформацiю щодо банкiвських рахункiв ПАТ
"Унiвермаг "Україна"), паролiв, ключiв та/або кодiв доступу до баз даних, якими
користується Товариство (у тому числi, але не обмежуючись, до баз даних для
розкриття особливої та/або регулярної iнформацiї ПАТ "Унiвермаг "Україна"
вiдповiдно до вимог законодавства) та даних ПАТ "Унiвермаг "Україна" вiд п.
Янез Пуга Л.М. або будь-якої iншої особи, яка була призначена/обрана на посаду
Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" або виконуючого обов'язки Директора

ПАТ "Унiвермаг "Україна", крiм Левiнзона Ростислава, у тому числi залучати
будь-яких третiх осiб (у тому числi, на пiдставi довiреностi) для реалiзацiї
зазначених повноважень; (б) замовлення, виготовлення, отримання та/або
використання печатки (печаток), штампу (штампiв), фiрмового бланку (бланкiв)
ПАТ "Унiвермаг "Україна", у тому числi залучати будь-яких третiх осiб (у тому
числi, на пiдставi довiреностi) для реалiзацiї зазначених повноважень; (в)
вiдкриття та/або закриття рахункiв ПАТ "Унiвермаг "Україна" у банкiвських
установах та/або у зберiгачiв цiнних паперiв, розпорядження коштами та/або
цiнними паперами на таких рахунках в межах, передбачених Статутом ПАТ
"Унiвермаг "Україна", оформлення карток зi зразками пiдписiв; (г) вирiшення
кадрових питань ПАТ "Унiвермаг "Україна", у тому числi найму та звiльнення
працiвникiв ПАТ "Унiвермаг "Україна", у межах, передбачених Статутом ПАТ
"Унiвермаг "Україна". Уповноважити п. Левiнзона Ростислава, як виконуючого
обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна", здiйснити всi та будь-якi заходи
(в тому числi, але не обмежуючись, вчиняти будь-якi дiї, пiдписувати, подавати,
отримувати тощо будь-якi документи тощо), що вимагаються для та/або пов'язанi
з державною реєстрацiєю та iншим повiдомленням вiдповiдних державних
органiв про усунення (вiдсторонення) вiд виконання обов'язкiв Директора ПАТ
"Унiвермаг "Україна" чи виконуючого обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг
"Україна", крiм Левiнзона Ростислава, та/або про призначення п. Левiнзона
Ростислава виконуючим обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" на
пiдставi цього рiшення Загальних Зборiв, з правом передоручення
вищезазначених повноважень iншим особам на пiдставi вiдповiдної довiреностi".
14. Уповноваження особи (осiб) на здiйснення дiй вiд iменi ПАТ "Унiвермаг
"Україна" щодо мирного врегулювання спору по справi № 47/148 за позовом ПАТ
"Унiвермаг "Україна" до Англо Айрiш Банк Корпорейшн Лiмiтед (Anglo Irish
Bank Corporation Limited), що розглядається у Господарському судi м. Києва:
"Уповноважити виконуючого обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна"
Левiнзона Ростислава здiйснювати вiд iменi ПАТ "Унiвермаг "Україна" всi дiї,
необхiднi та/або доцiльнi для мирного врегулювання спору по справi № 47/148 за
позовом ПАТ "Унiвермаг "Україна" до Англо Айрiш Банк Корпорейшн Лiмiтед
(Anglo Irish Bank Corporation Limited), що розглядається у Господарському судi м.
Києва, в тому числi, але не обмежуючись: - представляти iнтереси ПАТ
"Унiвермаг "Україна" перед будь-якими особами, у тому числi, але не
обмежуючись, перед Господарським судом м. Києва, будь-якими iншими судами
будь-якої юрисдикцiї та ланки, а також перед будь-якими iншими державними
органами, юридичними особами будь-якої форми власностi i пiдпорядкування,
українськими та/або iноземними, об'єднаннями пiдприємств, фiзичними особами,
державними нотарiальними конторами та/або приватними нотарiусами тощо; вчиняти та/або пiдписувати та/або подавати та/або вiдкликати всi правочини,
угоди, клопотання, заяви та iншi документи; - уповноважувати будь-яких iнших
осiб, юридичних та/або фiзичних, на вчинення вiд iменi ПАТ "Унiвермаг
"Україна" дiй та документiв, зазначених вище у цьому рiшеннi з п. 14 порядку
денного цих Загальних Зборiв, в тому числi видавати довiреностi на вчинення
таких дiй. Всi дiї i документи, вчиненi на пiдставi цього рiшення з п. 14 порядку
денного цих Загальних Зборiв виконуючим обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг
"Україна" Левiнзоном Ростиславом чи уповноваженими ним особами,
вважатимуться належним чином схваленими i затвердженими Загальними
Зборами i не потребуватимуть додаткового схвалення чи затвердження
загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг "Україна". 15. Уповноваження
особи(осiб) на здiйснення дiй вiд iменi ПАТ "Унiвермаг "Україна" щодо мирного
врегулювання спору по справi № 54/297 за позовом Англо Айрiш Банк
Корпорейшн Лiмiтед (Anglo Irish Bank Corporation Limited) до ПАТ "Унiвермаг
"Україна", що розглядається у Господарському судi м. Києва: "Уповноважити
виконуючого обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" Левiнзона

Ростислава здiйснювати вiд iменi ПАТ "Унiвермаг "Україна" всi дiї, необхiднi
та/або доцiльнi для мирного врегулювання спору по справi № 54/297 за позовом
Англо Айрiш Банк Корпорейшн Лiмiтед (Anglo Irish Bank Corporation Limited) до
ПАТ "Унiвермаг "Україна", що розглядається у Господарському судi м. Києва, в
тому числi, але не обмежуючись: - представляти iнтереси ПАТ "Унiвермаг
"Україна" перед будь-якими особами, у тому числi, але не обмежуючись, перед
Господарським судом м. Києва, будь-якими iншими судами будь-якої юрисдикцiї
та ланки, а також перед будь-якими iншими державними органами, юридичними
особами будь-якої форми власностi i пiдпорядкування, українськими та/або
iноземними, об'єднаннями пiдприємств, фiзичними особами, державними
нотарiальними конторами та/або приватними нотарiусами тощо; - вчиняти та/або
пiдписувати та/або подавати та/або вiдкликати всi правочини, угоди, клопотання,
заяви та iншi документи; - уповноважувати будь-яких iнших осiб, юридичних
та/або фiзичних, на вчинення вiд iменi ПАТ "Унiвермаг "Україна" дiй, зазначених
вище у цьому рiшеннi з п. 15 порядку денного цих Загальних Зборiв, в тому числi
видавати довiреностi на вчинення таких дiй. Всi дiї i документи, вчиненi на
пiдставi цього рiшення з п. 15 порядку денного цих Загальних Зборiв виконуючим
обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" Левiнзоном Ростиславом чи
уповноваженими ним особами, вважатимуться належним чином схваленими i
затвердженими Загальними Зборами i не потребуватимуть додаткового схвалення
чи затвердження загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг "Україна". 16.
Схвалення правочинiв, актiв та iнших дiй та/або документiв, вчинених вiд iменi
ПАТ "Унiвермаг "Україна" виконуючим обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг
"Україна", Ростиславом Левiнзоном, починаючи з 7 листопада 2011: "Схвалити
будь-якi та всi правочини, акти та iншi дiї та/або документи, якi були вчиненi
та/чи будуть вчиненi вiд iменi ПАТ "Унiвермаг "Україна" виконуючим обов'язки
Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна", Ростиславом Левiнзоном, починаючи з 7
листопада 2011. Зокрема, але не обмежуючись цим, уповноважити виконуючого
обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна", Ростислава Левiнзона,
здiйснювати будь-якi та усi передбаченi законодавством та/чи Статутом ПАТ
"Унiвермаг "Україна" для виконавчого органу ПАТ "Унiвермаг "Україна" дiї та
повноваження, необхiднi та/або доцiльнi для iнiцiювання скликання та
забезпечення скликання чергових i позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
"Унiвермаг "Україна", зокрема, але не обмежуючись, для забезпечення скликання
позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг "Україна", якi
скликаються за iнiцiативою Наглядової Ради ПАТ "Унiвермаг "Україна" та/або на
вимогу Ревiзiйної Комiсiї ПАТ "Унiвермаг "Україна" та/або на вимогу акцiонера(iв), який (якi) має (мають) згiдно з законом право вимагати скликання
позачергових загальних зборiв акцiонерiв. У цьому зв'язку, зокрема,
уповноважити виконуючого обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна",
Ростислава Левiнзона, представляти ПАТ "Унiвермаг "Україна" у вiдносинах з
особами, якi ведуть облiк права власностi на акцiї ПАТ "Унiвермаг "Україна", у
тому числi, але не обмежуючись, перед реєстратором ПАТ "Унiвермаг "Україна",
i зокрема, вносити данi до, заповнювати, пiдписувати, подавати та отримувати всi
та будь-якi документи, необхiднi для: змiни вiдомостей про клiєнта - юридичну
особу (ПАТ "Унiвермаг "Україна"); запиту та отримання перелiкiв акцiонерiв
ПАТ
"Унiвермаг
"Україна",
якi
повиннi
бути
повiдомленi
про
скликання/проведення загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг "Україна",
якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг
"Україна", та для iнших передбачених законодавством цiлей; забезпечення
розсилки повiдомлень акцiонерам ПАТ "Унiвермаг "Україна" у випадках,
передбачених законодавством та/або статутом ПАТ "Унiвермаг "Україна";
забезпечення реєстрацiї акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг "Україна" та/або їх
представникiв, якi прибули для участi у загальних зборах акцiонерiв ПАТ
"Унiвермаг "Україна". 17. Скасування (вiдкликання) дiючих довiреностей,

виданих ПАТ "Унiвермаг "Україна" до 7 листопада 2011: "Скасувати (вiдкликати)
всi дiючi довiреностi, якi були виданi Публiчним акцiонерним Товариством
"Унiвермаг "Україна" у перiод до 7 листопада 2011р., включно, у тому числi
довiреностi, якi виданi в порядку передоручення повiреними за такими
довiреностями вiд iменi ПАТ "Унiвермаг "Україна". Скасування набуває чинностi
негайно з моменту прийняття цього рiшення Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ
"Унiвермаг "Україна". Схвалити усi рiшення Наглядової Ради ПАТ "Унiвермаг
"Україна", прийнятi пiсля 7 листопада 2011р., про скасування (вiдкликання)
довiреностей, виданих Публiчним акцiонерним Товариством "Унiвермаг
"Україна" до 7 листопада 2011. Зобов'язати i уповноважити Наглядову Раду ПАТ
"Унiвермаг "Україна" та/або виконуючого обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг
"Україна" Ростислава Левiнзона вжити всiх необхiдних i/або можливих заходiв
для такого скасування (вiдкликання) довiреностей зазначених вище у цьому
рiшеннi з п. 17 порядку денного цих Загальних Зборiв, у тому числi, але не
обмежуючись, представляти iнтереси ПАТ "Унiвермаг "Україна" перед
приватними
нотарiусами,
державними
нотарiальними
конторами,
уповноваженими державними органами, судами, державною виконавчою
службою, а також перед всiма та будь-якими iншими органами та/або особами,
юридичними та/або фiзичними з питань такого скасування (вiдкликання)." 18.
Скасування (вiдкликання) окремих дiючих довiреностей та/або iнших правочинiв,
виданих та/або вчинених Товариством та/або вiд iменi ПАТ "Унiвермаг "Україна"
пiсля 7 листопада 2011: "Скасувати (вiдкликати) всi та будь-якi дiючi довiреностi
та/або iншi правочини (у тому числi змiни та доповнення до вже iснуючих
правочинiв), якi були виданi та/або вчиненi Публiчним акцiонерним Товариством
"Унiвермаг "Україна" та/або вiд iменi Публiчного акцiонерного Товариства
"Унiвермаг "Україна" у перiод пiсля 7 листопада 2011р. вiдстороненим
(усуненим) Директором ПАТ "Унiвермаг "Україна" Янез Пуга Ларисою
Миколаївною та/або будь-якими iншими особами, крiм довiреностей та/або iнших
правочинiв, виданих та/або вчинених вiд iменi ПАТ "Унiвермаг "Україна"
виконуючим обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" Ростиславом
Левiнзоном чи iншою особою (iншими особами) на пiдставi наданих їй (їм)
Ростиславом Левiнзоном повноважень, у тому числi, але не обмежуючись: скасувати (вiдкликати) всi та будь-якi дiючi довiреностi, якi виданi та/або вчиненi
в порядку передоручення повiреними за довiреностями вiд iменi ПАТ "Унiвермаг
"Україна", виданими пiсля 7 листопада 2011р., крiм довiреностей, виданих та/або
вчинених у порядку передоручення повiреними за довiреностями, виданими
та/або вчиненими вiд iменi ПАТ "Унiвермаг "Україна" виконуючим обов'язки
Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" Ростиславом Левiнзоном чи iншою особою
(iншими особами) на пiдставi наданих їй (їм) Ростиславом Левiнзоном
повноважень; - скасувати (вiдкликати) всi та будь-якi правочини (у тому числi
змiни та доповнення до вже iснуючих правочинiв), вчиненi на пiдставi чи похiднi
вiд правочинiв, вчинених вiд iменi ПАТ "Унiвермаг "Україна" у перiод пiсля 7
листопада 2011р. вiдстороненим (усуненим) Директором ПАТ "Унiвермаг
"Україна" Янез Пуга Ларисою Миколаївною та/або будь-якими iншими особами,
крiм правочинiв, якi вчиненi на пiдставi чи похiднi вiд правочинiв, вчинених вiд
iменi ПАТ "Унiвермаг "Україна" виконуючим обов'язки Директора ПАТ
"Унiвермаг "Україна" Ростиславом Левiнзоном чи iншою особою (iншими
особами) на пiдставi наданих їй (їм) Ростиславом Левiнзоном повноважень.
Скасування (вiдкликання) довiреностей та/або iнших правочинiв, зазначених
вище у цьому рiшеннi з п. 18 порядку денного цих Загальних Зборiв, набуває
чинностi негайно з моменту прийняття цього рiшення Загальними Зборами
акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг "Україна". Зобов'язати i уповноважити Наглядову
Раду ПАТ "Унiвермаг "Україна" та/або виконуючого обов'язки Директора ПАТ
"Унiвермаг "Україна" Ростислава Левiнзона вжити всiх необхiдних i/або
можливих заходiв для такого скасування (вiдкликання) довiреностей та/або iнших

правочинiв, зазначених вище у цьому рiшеннi з п. 18 порядку денного цих
Загальних Зборiв, у тому числi, але не обмежуючись, представляти iнтереси ПАТ
"Унiвермаг "Україна" перед приватними нотарiусами, державними нотарiальними
конторами, уповноваженими державними органами, судами, державною
виконавчою службою, а також перед всiма та будь-якими iншими органами та/або
особами, юридичними та/або фiзичними з питань такого скасування
(вiдкликання)." 19. Схвалення укладення та умов деяких договорiв, укладених
ПАТ "Унiвермаг "Україна": Схвалити укладення та умови договору iпотеки мiж
Публiчним акцiонерним товариством "Унiвермаг "Україна" та Англо Айрiш Банк
Корпорейшн Лiмiтед (теперiшня назва Айрiш Банк Резолюшн Корпорейшн
Лiмiтед), посвiдченого 15 вересня 2009 р. приватним нотарiусом Київського
мiського нотарiального округу, Капусняк О.Т. 20. Прийняття рiшення про
вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є
заiнтересованiсть: Вiдмовитись вiд вчинення ПАТ "Унiвермаг "Україна"
правочинiв , щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: а) Додатковий договiр позики
вiд 6 квiтня 2011 р. мiж ПАТ "Унiвермаг "Україна", Демесне Iнвестментс Лiмiтед
[Demesne Investments Limited] та Iннiшмор Консалтансi Лiмiтед [Innishmore
Consultancy Limited]; б) Додатковий договiр позики вiд 26 вересня 2011 р. мiж
ПАТ "Унiвермаг "Україна" та Iннiшмор Консалтансi Лiмiтед [Innishmore
Consultancy Limited]; в) Додатковий договiр позики вiд 4 листопада 2011 р. мiж
ПАТ "Унiвермаг "Україна", Лiндхарст Девелопмент Трейдiнг С.А. [Lyndhurst
Development Trading S.A.] та Iннiшмор Консалтансi Лiмiтед [Innishmore
Consultancy Limited]. Вважати такi угоди укладеними з порушенням вимог Закону
України "Про акцiонернi товариства", що є однiєю з пiдстав для визнання їх
недiйсними. 21. Вчинення та припинення договорiв (правочинiв) вiд iменi ПАТ
"Унiвермаг "Україна": "Встановити, що, починаючи з 7 листопада 2011
вiдсторонений (усунений) вiд виконання обов'язкiв Директор ПАТ "Унiвермаг
"Україна" Янез Пуга Лариса Миколаївна та/або уповноваженi нею пiсля 7
листопада 2011 iншi особи, у тому числi, але не обмежуючись, посадовi особи та
iншi вiдповiдальнi працiвники ПАТ "Унiвермаг "Україна", не мають права
вчиняти жодних договорiв та/або iнших правочинiв вiд iменi ПАТ "Унiвермаг
"Україна" (у тому числi змiни та доповнення до вже iснуючих договорiв чи
правочинiв), а вчиненi такими особами, починаючи з 7 листопада 2011, договори
та/або iншi правочини (у тому числi змiни та доповнення до вже iснуючих
договорiв чи правочинiв) вiд iменi ПАТ "Унiвермаг "Україна" є недiйсними з
моменту їх вчинення, не мають юридичної сили i не створюють для ПАТ
"Унiвермаг "Україна" жодних зобов'язань. Встановити, що всi та будь-якi
договори та iншi правочини (у тому числi змiни та доповнення до вже iснуючих
договорiв чи правочинiв), якi будуть виданi та/або вчиненi Публiчним
акцiонерним Товариством "Унiвермаг "Україна" та/або вiд iменi Публiчного
акцiонерного Товариства "Унiвермаг "Україна" у перiод пiсля цих Загальних
Зборiв, вважатимуться дiйсними i матимуть юридичну силу лише за умови, якщо
вони будуть виданi та/або вчиненi виконуючим обов'язки Директора ПАТ
"Унiвермаг "Україна" Ростиславом Левiнзоном чи особами, якi були належним
чином уповноваженi виконуючим обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг
"Україна" Ростиславом Левiнзоном на видання/вчинення таких договорiв та/або
iнших правочинiв. Починаючи з 7 листопада 2011, будь-якi особи, в тому числi,
але не обмежуючись, посадовi особи та iншi вiдповiдальнi працiвники ПАТ
"Унiвермаг "Україна", не вправi вчиняти та/або здiйснювати та/або проводити вiд
iменi ПАТ "Унiвермаг "Україна" будь-якi та всi платежi та будь-якi iншi видатковi
чи аналогiчнi операцiї без попереднього їх письмового погодження виконуючим
обов'язки Директора ПАТ "Унiвермаг "Україна" Ростиславом Левiнзоном. Без
такого письмового погодження платежi та будь-якi iншi видатковi чи аналогiчнi
операцiї вважатимуться такими, що вчиненi особою з перевищенням
повноважень, та пiдлягають негайному вiдкликанню (скасуванню), а виннi у

перевищеннi повноважень особи притягатимуться до вiдповiдальностi згiдно з
законом."

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

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

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Крестон Джi Сi Джi
Аудит"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
31586485
83037, Донецька обл., Кiровський р-н,
м. Донецьк, Кiрова, 153/24
2846
Аудиторська Палата України
26.01.2012
(062)334-99-37
(062)334-99-38
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає
аудиторськi послуги емiтенту
Аудитор (аудиторська фiрма) надає
аудиторськi
послуги
емiтенту
вiдповiдно до договору № 769/01 вiд 02
квiтня 2013 року
Публiчне акцiонерне товариство
"Всеукраїнський Акцiонерний Банк"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
19017842
04119, Київська обл., Шевченкiвський
р-н, м.Київ, вул.Зоологiчна,5
АВ №534016
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку України
28.05.2010
(044)490-06-74
(044)481-22-75
Юридична особа, яка здiйснює
професiйну депозитарну дiяльнiсть з
ведення реєстру власникiв iменних
цiнних паперiв
Вiдповiдно до договору №113 на
надання послуг з ведення реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя
"Декра"
Товариство з обмеженою
відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

24685310
76005, Iвано-Франкiвська обл., м.IваноФранкiвськ, вул.Чорновола, 103
АБ №113255
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку України
20.10.2004
(0342)52-71-62
(0342)52-71-62
Юридична особа, яка здiйснює
професiйну депозитарну дiяльнiсть
зберiгача
Надає послуги зберiгача.

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
17.03.2000

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
125/1/00

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Державна комiсiя з
UA1001221001 Акція проста Документар
0,05
37 970 71
1 898 535,6
100
цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
2
фондового ринку
а іменна
України
У 2009 роцi до Товариства приєднано ТОВ "Квiн Холдiнгс Україна". У 2009 роцi статутний фонд Товариства було збiльшено на 52,5 тис.грн.
згiдно договору про приєднання вiд 21.04.2008 р. змiни до Статуту ВАТ "Унiвермаг "Україна" були зареєстрованi Шевченкiвською районною у
м.Києвi державною адмiнiстрацiєю вiд 12.05.2009 р. Випуск акцiй в кiлькостi 1050000 на суму 52500 грн. не зареєстровано.
Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх ринках не проводилась;
Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх ринках не проводилась;
Цiннi папери в лiстинг не виводились
Додаткова емiсiя в 2012 роцi не проводилась;
Розмiщеннi цiннi папери в документарнiй формi.

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних
10 500
паперів (штук)
у тому числі:
10 500
- сертифікатів акцій
- сертифікатів облігацій
0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних
10 399
паперів (штук)
10 399
у тому числі:
- сертифікатів акцій
- сертифікатів облігацій
0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів
13
(штук) у звітному періоді
у тому числі:
13
- сертифікатів акцій
- сертифікатів облігацій
0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Київський унiвермаг "Україна" заснований в 1966 роцi, розпочав свою роботу 29 грудня 1966
року. На той час це був найбiльший в Українi торговий заклад, що спецiалiзувався на роздрiбнiй
торгiвлi широким асортиментом непродовольчих та продовольчих товарiв. До 2003 року
загальна площа всiх будiвель складала близько 39,2 тис.м.кв., включаючи:-чотирьохповерхову
будiвлю унiвермагу-16,7 тис.м.кв. У 1993 роцi унiвермаг, згiдно з рiшенням Фонду державного
майна України, перетворено з державного пiдприємства у вiдкрите акцiонерне товариство. Крiм
роздрiбної торгiвлi у 1993-2002 роках унiвермаг здiйснював оптову торгiвлю та надавав послуги
митного брокера. Пiсля завершення в 2003 роцi реконструкцiї будiвлi унiвермагу та продажем у
2004 роцi складського комплексу (Ковпака,8), а в 2006 роцi складiв-ангарiв (Пестеля,3), загальна
площа Унiвермагу "Україна", що розташована за адресою - площа Перемоги,3 в м.Києвi з
пiдземним супермаркетом та прибудованим 9-ти рiвневим паркiнгом складала 45,3 тис.м. кв..
Основний вид дiяльностi Товариства починаючи з 2003 року - продаж i здавання в найм (оренду)
нерухомого майна виробничо-технiчного призначення. ВАТ "Унiвермаг "Україна" перетворено
у сучасний мiжнародний центр торгiвлi, послуг, розваг та вiдпочинку. У 2009 роцi до
Товариства приєднано ТОВ "Квiн Холдiнгс Україна". У 2009 роцi статутний фонд Товариства
було збiльшено на 52,5 тис.грн. згiдно договору про приєднання вiд 21.04.2008 р. Змiни до
Статуту зареєстровано Шевченкiвською районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю
12.05.2009 р. В 2010 роцi змiнено найменування Вiдкритого акцiонерного товариства
"Унiвермаг "Україна" на Публiчне акцiонерне товариство "Унiвермаг "Україна" вiдповiдно до
вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього
звітного періоду
Органiзацiйна структура управлiння Товариством забезпечує найбiльшу керованiсть
пiдприємства, як великого Торгового та Розважального центру м.Києва, пiд дахом якого працює
бiля 150 орендарiв та обслуговуючих фiрм та компанiй. Питання безпечної експлуатацiї будiвлi
унiвермагу у 2012 роцi вирiшували:-Департамент безпеки та експлуатацiї. Безпосередньо роботу

по пiдбору орендарiв, проведенню маркетингових заходiв здiйснює: - Департамент по роботi з
орендарями у 2012 роцi забезпечували координацiю роботи всiх пiдроздiлiв, документальне
супроводження дiяльностi Товариства, облiк та подання звiтностi до вiдповiдних органiв: Адмiнiстративний департамент; - Фiнанси та бухгалтерiя; -Юристконсульт; - Служба по
персоналу
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї вiдсутнi
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
ОСНОВНI ПРИНЦИПИ СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ТА ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА
Основнi принципи складання фiнансової звiтностi
Для складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСБО 1 керiвництво Товариство повинно
здiйснювати обачну оцiнку вартостi активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, якi вiдображаються
у фiнансовiй звiтностi, а також тих активiв та зобов'язань, вартiсть яких на дату складання
звiтностi залежить вiд можливостi настання подiй у майбутньому.
Для визначення балансової вартостi активiв та зобов'язань Товариство використовує принцип
iсторичної собiвартостi. Доходи та витрати Товариство визнає на основi принципу нарахування
та вiдповiдностi.
Попереднi оцiнки керiвництва Товариства
Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ вимагає вiд керiвництва Товариства
здiйснення попереднiх оцiнок й припущень, якi мають вплив на суми, що представленi у
фiнансовiй звiтностi. Через властиву цим оцiнкам неточнiсть, фактичнi результати, якi
вiдображаються в наступних перiодах, можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Валюта оцiнки та подання
З метою складання фiнансової звiтностi результати та фiнансовий стан Товариства виражаються
в валютнiй одиницi, що являє собою функцiональну валюту та валюту подання фiнансової
звiтностi з основного економiчного середовища Товариства.
Пiд час складання фiнансової звiтностi Товариства, операцiї у валютах, вiдмiнних вiд
функцiональної валюти (iноземних валютах) визнаються за курсом валют, що дiє протягом
перiоду операцiй. Наприкiнцi кожного звiтного перiоду:
монетарнi статтi в iноземнiй валютi переводяться Товариством iз застосуванням курсу
при закриттi;
немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi,
переводяться Товариством iз застосуванням валютного курсу на дату операцiї;
немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi,
переводяться Товариством iз застосуванням валютних курсiв на дату визначення справедливої
вартостi;
дохiд та витрати в кожному звiтi про сукупний дохiд переводяться за валютними курсами
на дату операцiй.

Курсовi рiзницi визнаються у прибутку або збитку в тому перiодi, в якому вони виникають, за
винятком угод хеджування, чистих iнвестицiй у закордонну господарську одиницю та iнших
випадкiв, передбачених МСФЗ, якi визнаються у складi власного капiталу Звiту про фiнансовий
стан.
З метою подання фiнансової звiтностi, активи та зобов'язання Товариства вираженi в українськiй
гривнi, оскiльки основним економiчним середовищем, в якому Товариство здiйснює свою
дiяльнiсть, є Україна.
Принцип безперервностi дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи iз припущення, що Товариство буде
продовжувати дiяльнiсть, як дiюча компанiя у недалекому майбутньому, що передбачає
реалiзацiю активiв та погашення зобов'язань пiд час звичайної дiяльностi.
Доходи
Доходи визначаються як валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в
ходi звичайної дiяльностi суб'єкта господарювання, коли власний капiтал зростає в результатi
цього надходження, а не в результатi внескiв учасникiв капiталу. Доходи визнаються за
справедливою вартiстю, тобто сумою, за якою можна обмiняти актив або погасити
заборгованiсть в операцiях мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами.
Доходи зменшуються на суму повернення товарiв покупцем, на суму наданих знижок,
компенсацiй та iнших подiбних вирахувань з доходу. Прибутки та збитки, якi виникають вiд
групи однорiдних операцiй подаються згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" на
нетто-основi, наприклад: продаж валюти, курсовi рiзницi, продаж основних засобiв та запасiв.
Доходи вiд операцiйної оренди визнаються рiвномiрно протягом строку оренди. Окрiм випадкiв,
коли iнший метод розподiлу доходу не буде краще вiдповiдати розподiлу витрат пов'язаних з
майном, що передається у операцiйну оренду.
Витрати
Витрати визнаються Товариством виходячи з принципу вiдповiдностi доходiв та витрат,
зазначеного в Концептуальнiй основi МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", i при цьому:
iснує iмовiрнiсть вибуття активiв, що утримують у собi економiчнi вигоди;
сума витрат може бути достовiрно визначена.
Витрати за позиками
Витратами на позики Товариство визнає:
вiдсотки за банкiвським овердрафтом, короткостроковими i довгостроковими позиками;
амортизацiю знижок чи премiй, пов'язаних iз позиками;
амортизацiю другорядних витрат, пов'язаних з отриманням позик;
фiнансовi витрати, пов'язанi з фiнансовою орендою;
курсовi рiзницi, якi виникають унаслiдок отримання позик в iноземнiй валютi, якщо вони
розглядаються як коригування витрат на вiдсотки.
Витрати на позики визнаються Товариством як витрати в тому перiодi, в якому вони були
понесенi, незалежно вiд використання позики.

Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток представляють загальну суму, що включається для визначення
прибутку або збитку за перiод вiдповiдно до поточних та вiдстрочених податкiв. Витрати з
податку на прибуток визнаються в звiтi про сукупний дохiд, крiм випадкiв, коли вони
вiдносяться до операцiй, визнаних безпосередньо у складi власного капiталу.
Iншi податки, окрiм податку на прибуток, вiдображаються як компонент операцiйних витрат.
Поточний податок на прибуток
Поточний податок на прибуток в фiнансовiй звiтностi розраховується вiдповiдно до
українського законодавства, чинного на звiтну дату. Поточний податок на прибуток визнається
зобов'язанням у сумi, що пiдлягає сплатi. Перевищення сплаченої суми податку на прибуток над
сумою, яка пiдлягає сплатi, визнається дебiторською заборгованiстю.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток визнається Товариством вiдповiдно до вимог МСБО 12
"Податки на прибуток".
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно
перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв i тимчасових рiзниць, що виникають мiж
податковою базою активiв i зобов'язань i їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податки не визнаються вiдносно тимчасових рiзниць при первiсному визнаннi
активу або зобов'язання в разi операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, коли така операцiя не
впливала нi на бухгалтерський, нi на податковий прибуток.
Вiдстрочений податок оцiнюється за податковими ставками, якi дiяли або планувались до
введення в дiю на звiтну дату i якi, як очiкувалось, застосовуватимуться в перiодах, коли буде
сторнована тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий збиток (на 31 грудня
2011 р. - 23%, на
31 грудня 2012 р. - 21 %).
Вiдстроченi податковi активи по сторнованих тимчасових рiзницях i перенесених податкових
збитках визнаються Товариством лише в тiй мiрi, в якiй iснувала впевненiсть в тому, що в
наявностi буде оподатковуваний прибуток, вiдносно якого можна буде реалiзувати суми
вирахувань.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується як змiни нерозподiленого прибутку дочiрнiх i
асоцiйованих компанiй пiсля придбання, крiм випадкiв, коли Товариство контролює дивiдендну
полiтику дочiрньої компанiї i є вiрогiднiсть того, що рiзниця не буде сторнована в найближчому
майбутньому через дивiденди або iншим чином.
Основнi засоби
До складу основних засобiв Товариства включаються матерiальнi активи з термiном
експлуатацiї вiд 1 року та бiльше, та первiсна вартiсть яких 2 500 грн. та бiльше. Вартiсть
придбаних матерiальних активiв з термiном експлуатацiї до 1 року або первiсною вартiстю до 2
500 грн. одразу вiдносяться на витрати в перiодi придбання.

Основнi засоби Товариства визнаються та включаються до складу активiв за собiвартiстю. У
Звiтi про фiнансовий стан основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю мiнус будь-яка
накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом рiвними
частинами протягом усього термiну використання. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв, за
виключенням будiвль та споруд, визнається рiвною нулю. Для будинкiв i споруд лiквiдацiйна
вартiсть встановлюється у сумi 170 грн. Визначений термiн експлуатацiї та метод амортизацiї
переглядаються в кiнцi кожного року з метою врахування значних змiн в очiкуванiй формi
споживання майбутнiх економiчних вигiд, втiлених в активi.
Строки корисного використання для розрахунку амортизацiї основних засобiв:
Будiвлi та споруди - 50 рокiв
Машини та обладнання - 5 рокiв
Транспортнi засоби - 10 рокiв
Офiсне обладнання та iнвентар - 5 рокiв
Iншi основнi засоби - 5 рокiв.
Активи, отриманi за договорами фiнансової оренди, амортизуються з використанням принципiв,
якi застосовуються до власних основних засобiв, протягом найменшого з двох термiнiв:
очiкуваного термiну їх корисного використання або термiну вiдповiдного договору оренди.
Прибуток чи збиток, отриманий вiд продажу чи вибуття одиницi основних засобiв, визнається у
складi прибутку чи збитку.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйною нерухомiстю визнається нерухомiсть (земля чи будiвля, або частина будiвлi, або
їх поєднання), утримувана Товариством з метою отримання орендних платежiв або збiльшення
вартостi капiталу, а не для використання у виробництвi, при постачаннi товарiв, при наданнi
послуг, для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi.
Первiсне визнання iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю, включаючи витрати
на операцiю. Пiсля первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть Товариство оцiнюється за
собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд
зменшення корисностi, за винятком нерухомостi, яка вiдповiдає критерiям для її класифiкацiї як
такої, що утримується для продажу (або включена до лiквiдацiйної групи).
Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi нараховується прямолiнiйним методом з використанням
строкiв передбачених для вiдповiдної групи основних засобiв, до якої би належав цей об'єкт
iнвестицiйної нерухомостi.
Визнання iнвестицiйної нерухомостi у звiтi про фiнансовий стан припиняється при її вибуттi,
або у випадку, якщо вона виведена з експлуатацiї, i вiд її вибуття не очiкується економiчних
вигод у майбутньому. Рiзниця мiж чистим надходженням вiд вибуття та балансовою вартiстю
активу визнається у звiтi про сукупний дохiд у перiодi, коли було припинено його визнання.
Переведення до категорiї iнвестицiйної нерухомостi, або з неї здiйснюється тодi i тiльки тодi,
коли вiдбуваються змiни у характерi використання нерухомостi. У випадку, коли займаний
власником об'єкт нерухомостi стає об'єктом iнвестицiйної нерухомостi, Товариство облiковує

таку нерухомiсть у вiдповiдностi з полiтикою облiку основних засобiв до моменту змiни мети
використання.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Товариства включають немонетарнi активи, що не мають фiзичної
субстанцiї та можуть бути iдентифiкованi.
Нематерiальнi активи, придбанi окремо
Нематерiальнi активи, що були придбанi окремо, оцiнюються за собiвартiстю з вирахуванням
будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя визнається згiдно методу прямолiнiйного списання. Визначений термiн
експлуатацiї та метод амортизацiї переглядаються в кiнцi кожного звiтного перiоду з метою
врахування значних змiн в очiкуванiй формi споживання майбутнiх економiчних вигiд, втiлених
в активi.
Внутрiшньо-генерованi нематерiальнi активи
Для визнання внутрiшньо-генерованих нематерiальних
генерування активу на етапi дослiдження та етапi розробок.

активiв Товариство

класифiкує

Первiсне визнання внутрiшньо-генерованих нематерiальних активiв здiйснюється за
собiвартiстю, що являє собою суму видаткiв, понесених з дати, коли нематерiальний актив
уперше почав вiдповiдати критерiям визнання, зазначеним вище. Пiсля первiсного визнання
внутрiшньо-генерований нематерiальний актив вiдображається за його собiвартiстю за
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi.
Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом з наступним
термiном корисного використання:
Права користування природними ресурсами - вiдповiдно до правовстановлюючого документа,
але не менше - 5 рокiв
Права користування майном - вiдповiдно до правовстановлюючого документа, але не менше 5
рокiв;
Пправо на комерцiйнi позначення - вiдповiдно до правовстановлюючого документа, але не
менше 9 рокiв
Права на об'єкти промислової власностi - вiдповiдно до правовстановлюючого документа, але не
менш як 5 рокiв
Авторське право та сумiжнi з ним права - вiдповiдно до правовстановлюючого документа , але
не менш як 2 роки
Iншi нематерiальнi активи ( право на ведення дiяльностi, використання економiчних та iнших
привiлеїв тощо) - вiдповiдно до правовстановлюючого документа, але не менше 5 рокiв.
Нематерiальний актив списується при продажу або. коли вiд його використання, або вибуття не
очiкується надходження майбутнiх економiчних вигод. Прибуток або збиток вiд списання
нематерiального активу, який представляє собою рiзницю мiж чистими надходженнями вiд
вибуття та балансовою вартiстю активу, включається до прибутку i збитки в момент списання.
Непоточнi активи, утримуванi для продажу
Товариство класифiкує непоточний актив (або лiквiдацiйну групу) як утримуваний для продажу,

якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а
не поточного використання. Така умова вважається виконаною, якщо актив (або лiквiдацiйна
група) придатний для негайного продажу в тому станi, в якому вiн знаходиться на момент
продажу, на умовах, яких зазвичай дотримуються при продажi таких активiв (або лiквiдацiйних
груп).
Непоточний актив (або лiквiдацiйна група) оцiнюється як утримуваний для продажу за нижчою
з оцiнок: балансовою вартiстю або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж.
Запаси
Запасами Товариство визнає активи, якi вiдповiдають одному з критерiїв:
утримуються для продажу в звичайному ходi дiяльностi;
перебувають у процесi виробництва для такого продажу;
iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому
процесi або при наданнi послуг.
Запаси оцiнюються Товариством за найменшим з двох показникiв: собiвартiстю або чистою
вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть усiх видiв запасiв Товариства визначається iз застосуванням
формули FIFO ("перше надходження - перший видаток"). Чиста вартiсть реалiзацiї представляє
собою попередньо визначену цiну продажу в звичайному ходi бiзнесу мiнус попередньо оцiненi
витрати на завершення та попередньо оцiненi витрати, необхiднi для здiйснення продажу.
Балансова вартiсть реалiзованих запасiв визнається Товариством як витрати перiоду, в якому
визнається вiдповiдний дохiд.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських
рахунках та iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї з початковим термiном розмiщення
до трьох мiсяцiв. Суми, використання яких обмежене, виключаються зi складу грошових коштiв
та їх еквiвалентiв.
Суми, обмеження вiдносно яких не дозволяють обмiняти їх або використовувати для розрахунку
за зобов'язаннями протягом, щонайменше, дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати, включенi до
складу iнших необоротних активiв.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть вiдображається Товариством за чистою вартiстю реалiзацiї.
Дебiторська заборгованiсть, яка виражена в iноземнiй валютi, переведена у валюту звiтностi
вiдповiдно до МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв". Прибутки та збитки, що виникли в
результатi перерахування вiдображенi у звiтi про сукупний дохiд.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за первiсною договiрною вартiстю з урахуванням
ПДВ та за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Величина сумнiвних боргiв визначається
виходячи з частки безнадiйних боргiв у чистому доходi вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) на
умовах наступної оплати.
Кредиторська заборгованiсть

Кредиторська заборгованiсть вiдображається за первiсною iсторичною вартiстю з урахуванням
ПДВ. Фiнансовi зобов'язання припиняють вiдображатися у фiнансовiй звiтностi тiльки у
випадку, якщо зобов'язання, визначене у вiдповiдному договорi, було виконано, вiдмiнено, або
термiн його дiї закiнчився.
Оренда
Договiр оренди класифiкується Товариством як фiнансова оренда, якщо згiдно умовам такого
договору усi ризики та винагороди, пов'язанi з володiнням, переходять до орендатора. Усi iншi
договори оренди класифiкуються як операцiйна оренда.
Товариство - орендодавець
Активи, утримуванi за угодами про фiнансову оренду, визнаються Товариством як дебiторська
заборгованiсть за сумою, що дорiвнює чистим iнвестицiям в оренду. Оренднi платежi, що
пiдлягають отриманню, визнаються погашенням основної суми боргу та фiнансовим доходом
вiд надання Товариством iнвестицiй та послуг. Дохiд вiд фiнансової оренди вiдноситься на
облiковi перiоди для того, щоб вiдобразити сталу перiодичну прибутковiсть на чистi iнвестицiї
Товариства в фiнансову оренду.
Дохiд вiд операцiйної оренди визнається в складi доходу на прямолiнiйнiй основi протягом
строку оренди.
Товариство - орендар
Первiсне визнання активiв, що утримуються Товариством згiдно договорам фiнансової оренди,
здiйснюється за справедливою вартiстю орендованого майна на початку оренди, або за
теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв, яка визначається на початку оренди,
якщо вона нижча за справедливу вартiсть. Вiдповiдне зобов'язання перед орендодавцем
включається до Звiту про фiнансовий стан як зобов'язання з фiнансової оренди.
Оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених
зобов'язань для того, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань.
Витрати на фiнансову оренду визнаються витратами в тому перiодi, в якому вони були понесенi.
Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, в яких вони понесенi.
Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються витратами на прямолiнiйнiй
основi протягом строку оренди окрiм випадкiв, коли iнша систематична основа краще
вiдображає часову схему вигiд вiд використання орендованого активу. Непередбаченi платежi за
операцiйною орендою вiдображаються як витрати в тих перiодах, в яких вони понесенi.
Виплати працiвникам та програми пенсiйного забезпечення
Товариство здiйснює виплати працiвникам у виглядi поточних виплат: заробiтної плати, внескiв
на соцiальне страхування, компенсацiї невикористаної вiдпустки та iнших виплат i нарахувань,
що здiйснюються вiдповiдно до законодавства України.
Нарахована сума виплати працiвникам за роботу, яку вони виконали протягом звiтного перiоду,
визнається поточним зобов'язанням.

Товариство здiйснює платежi до Пенсiйного фонду України за ставками та в розмiрах,
визначених законодавством України. Нiяких iнших програм пенсiйного забезпечення
Товариство не використовує. Будь-якi одноразовi виплати працiвникам, що виходять на пенсiю,
Товариство визнає витратами перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи
Забезпечення визнаються тодi, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну чи
конструктивну) внаслiдок минулої подiї та iснує iмовiрнiсть, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють
у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для погашення заборгованостi та можна достовiрно
оцiнити її суму.
Сума, що визнається Товариством як забезпечення, є найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних
для погашення теперiшньої заборгованостi на звiтну дату Звiту про фiнансовий стан, що
враховує ризики та невизначеностi, якi пов'язанi з сумою зобов'язання. У випадках, коли вплив
вартостi грошей у часi суттєвий, сума забезпечення визнається у сумi теперiшньої вартостi
видаткiв, якi, як очiкується, будуть потрiбнi для погашення зобов'язання.
Якщо очiкується, що деякi або всi видатки, потрiбнi для погашення забезпечення,
компенсуватимуться iншою стороною, компенсацiя визнається Товариством лише тодi, коли
фактично визначено, що компенсацiя буде отримана, якщо Товариство погасить заборгованiсть.
Компенсацiя розглядається Товариством як окремий актив iз сумою, яка не перевищує суму
забезпечення.
Обтяжливi контракти
Теперiшня заборгованiсть, що витiкає з обтяжливого контракту, визнається та оцiнюється
Товариством як забезпечення.
Обтяжливий контракт має мiсце тодi, коли Товариство укладає як контракт, у якому неминучi
витрати на погашення заборгованостi за контрактом перевищують економiчнi вигоди, якi
очiкується отримати за ним.
Реструктуризацiя
Забезпечення реструктуризацiї визнається тодi, коли Товариство розробило докладний
офiцiйний план реструктуризацiї та викликала об?рунтоване очiкування в тих, на кого вплине
реструктуризацiя, у тому, що Товариство здiйснить реструктуризацiю, розпочавши
впровадження цього плану або оголосивши основнi особливостi цього плану. Забезпечення
реструктуризацiї включає лише прямi видатки, якi виникають внаслiдок реструктуризацiї.
Резерви на виплату вiдпусток
Забезпечення на оплату вiдпусток працiвникiв визнаються Товариством згiдно вимогам чинного
законодавства України. Для оцiнки суми забезпечення використовуються фактичнi данi за
нарахованою зарплатою та вiдпустковими за попереднiй звiтний перiод.
Фiнансовi активи
Фiнансовi активи визнаються в облiку i вибувають з облiку в момент укладання угоди, якщо її
умови вимагають поставки активу протягом термiну, прийнятого на вiдповiдному ринку.

Фiнансовi активи первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю з урахуванням витрат з
оформлення угоди. Винятком є фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю
через прибутки або збитки, якi первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю.
Фiнансовi активи класифiкуються за такими категорiями:
такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки;
такi, що утримуються до погашення;
наявнi для продажу;
позики i дебiторська заборгованiсть.
Вiднесення фiнансових активiв до тiєї чи iншої категорiї залежить вiд їх особливостей i цiлей
придбання, i вiдбувається у момент їх взяття до облiку.
Метод ефективної ставки вiдсотка
Метод ефективної ставки вiдсотка використовується для розрахунку амортизованої вартостi
боргового зобов'язання i розподiлу процентних доходiв на вiдповiдний перiод. Ефективна ставка
вiдсотка - це ставка дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових надходжень (включаючи всi
отриманi або перерахованi платежi за борговим iнструментом, що є невiд'ємною частиною
ефективної ставки вiдсотка, витрати з оформлення угоди та iншi премiї або дисконти) на
очiкуваний строк до погашення боргового iнструменту або (якщо прийнятно) на бiльш короткий
термiн до балансової вартостi на момент прийняття боргового iнструменту до облiку.
Доходи за борговими iнструментами вiдображаються за методом ефективної ставки вiдсотка, за
винятком фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або
збитки.
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки
Фiнансовий актив класифiкується як такий, що оцiнюється за справедливою вартiстю через
прибутки або збитки, або якщо вiн призначений для торгiвлi, або якщо вiн вiднесений до даної
категорiї при первiсному вiдображення в облiку.
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки,
вiдображаються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у складi прибуткiв i
збиткiв. Чистi прибутки або збитки включають дивiденди i вiдсотки, отриманi вiд фiнансового
активу, i вiдображаються у складi iнших прибуткiв i збиткiв Звiту про сукупнi доходи.
Фiнансовi активи, що утримуються до погашення
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або обумовленими платежами та фiксованим
термiном погашення, якi Товариство має намiр i можливiсть утримувати до погашення,
визнаються фiнансовими активами, що утримуються до погашення. Такi активи облiковуються
за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка за
вирахуванням резерву знецiнення. Дохiд по них визнається за методом ефективної ставки
вiдсотка.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
Акцiї та облiгацiї, що погашаються, якi обертаються на органiзованих ринках, класифiкуються
як "наявнi для продажу" та вiдображаються за справедливою вартiстю. Крiм того, вкладення в

акцiї, що не обертаються на органiзованому ринку, також класифiкуються як фiнансовi активи,
наявнi для продажу, i облiковуються за справедливою вартiстю, якщо керiвництво Товариства
вважає, що справедливу вартiсть можливо достовiрно оцiнити.
Доходи i витрати, що виникають внаслiдок змiни справедливої вартостi, визнаються в iншому
сукупному доходi i накопичуються в резервi переоцiнки фiнансових вкладень, за винятком:
випадкiв знецiнення;
процентного доходу, розрахованого за методом ефективної ставки вiдсотка;
курсових рiзниць, якi визнаються у прибутках i збитках.
При вибуттi або знецiненнi фiнансового активу накопиченi доходи або витрати, ранiше визнанi в
резервi переоцiнки фiнансових вкладень, вiдносяться на фiнансовi результати у перiодi вибуття
або зменшення корисностi.
Дивiденди, якi нараховуються за наявними для продажу цiнними паперами, що є iнструментами
власного капiталу, вiдносяться на фiнансовi результати при виникненнi у Товариства права на їх
отримання.
Справедлива вартiсть наявних для продажу грошових активiв в iноземнiй валютi визначається в
тiй же валютi i перераховується за обмiнним курсом на звiтну дату. Курсовi рiзницi, що
вiдносяться на прибутки або збитки, визначаються виходячи з амортизованої вартостi
грошового активу. Iншi курсовi рiзницi визнаються в iншому сукупному доходi.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть, виданi позики та iнша дебiторська заборгованiсть з
фiксованими або обумовленими платежами, що не обертаються на органiзованому ринку,
класифiкуються як "позики та дебiторська заборгованiсть". Позики та дебiторська
заборгованiсть облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної
ставки вiдсотка за вирахуванням знецiнення. Процентний дохiд визнається шляхом застосування
ефективної ставки вiдсотка, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi,
процентний дохiд по якiй був би незначним.
Короткострокова дебiторська заборгованiсть вiдображається за первiсною договiрною вартiстю
з урахуванням ПДВ та за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Величина сумнiвних боргiв
визначається виходячи з аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Знецiнення фiнансових активiв
Фiнансовi активи, за винятком активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю через
прибутки або збитки, оцiнюються на предмет знецiнення станом на кiнець кожного звiтного
перiоду. Фiнансовi активи вважаються знецiненими при наявностi об'єктивних даних, що
свiдчать про зменшення прогнозованих майбутнiх грошових потокiв за даним активом в
результатi подiй, що вiдбулися пiсля взяття фiнансового активу до облiку.
Для фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю величина збитку вiд
знецiнення розраховується як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю
прогнозованих майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих з використанням ефективної ставки
вiдсотка, первiсно використаної вiдносно фiнансового активу.

Збиток вiд знецiнення безпосередньо зменшує балансову вартiсть всiх фiнансових активiв, за
винятком торгiвельної дебiторської заборгованостi, зниження вартостi якої здiйснюється за
рахунок резерву. У разi визнання безнадiйною торгiвельна дебiторська заборгованiсть
списується також за рахунок резерву. Отриманi згодом вiдшкодування ранiше списаних сум
кредитують рахунок резерву. Змiни резерву вiдображаються у прибутках i збитках.
Списання фiнансових активiв
Товариство списує фiнансовi активи тiльки в разi припинення договiрних прав на грошовi
потоки за ними, або у випадку передачi фiнансового активу i вiдповiдних ризикiв i вигод iншiй
органiзацiї. Якщо Товариство зберiгає всi основнi ризики i вигоди вiд володiння активом i
продовжує контролювати переданий актив, то вона продовжує вiдображати свою частку в цьому
активi i пов'язаних з ним можливих зобов'язаннях. Якщо Товариство зберiгає всi основнi ризики
i вигоди вiд володiння переданим фiнансовим активом, вона продовжує облiковувати даний
фiнансовий актив, а отриманi при передачi засоби вiдображає у виглядi забезпеченого позики.
Текст аудиторського висновку
ТОВ "Крестон Джi Сi Джi Аудит"

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНIВЕРМАГ
"УКРАЇНА"

1. Адресат
Звiт незалежного аудитора призначається для власникiв та керiвництва суб'єкту
господарювання, фiнансовий звiт якого перевiряється i може бути використаний для подання до
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.
2. Вступний параграф
2.1 Основнi вiдомостi про емiтента
2.1.1 Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНIВЕРМАГ
"УКРАЇНА".
2.1.2 Код за ЄДРПОУ: 01564897.
2.1.3 Мiсцезнаходження: площа Перемоги, будинок 3, м. Київ, 01135, Україна.
2.1.4 Дата державної реєстрацiї: 11.08.1993 р.
2.2 Опис аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України
"Про аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг (надалi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi
Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня
2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 "Формулювання думки та надання звiту
щодо фiнансової звiтностi", МСА № 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", №
706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". При
складаннi висновку Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкриттi
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених

Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360.
Аудитором були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi докази", що
вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання
аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що
використовувалася ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi Аудитору для
обгрунтування аудиторської думки.
У своїй роботi Аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до
уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на
одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок.
Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї,
розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку
нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним
протягом перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежав вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих
ризикiв, Аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та
достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки
аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку
вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно
того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з вимогами Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства пiдготовлена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського
облiку Пiдприємства станом на кiнець останнього дня звiтного року вiдповiдно до П(С)БО з
внесенням поправок та проведенням перекласифiкацiй з метою надання iнформацiї вiдповiдно
до МСФЗ.
2.2.1 Опис перевiреної фiнансової iнформацiї
Аудитор здiйснив вибiркову перевiрку фiнансової звiтностi за МСФЗ ПАТ "УНIВЕРМАГ
"УКРАЇНА", яка складає повний комплект фiнансової звiтностi та включає:
Баланс станом на 01.01.2012;
Баланс станом на 31.12.2012;
Звiт про фiнансовi результати за перiод з 01 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року;
Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк;
Звiт про власний капiтал за 2012 рiк;
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк.
3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та такий внутрiшнiй
контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити
складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або
помилки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та
використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення
фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр
та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також
облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що
впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на
суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.

4. Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi
результатiв проведеного аудиту. Аудитор здiйснив аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть
не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо
сум та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та
включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або
помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що
стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi
з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит
включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових
оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання
пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки.
5. Аудиторська думка
5.1 Пiдстава для модифiкацiї
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань.
Проте, ми виконали альтернативнi процедури для отримання достатнiх та вiдповiдних
аудиторських доказiв щодо кiлькостi основних засобiв, грошових коштiв. Через характер
облiкових записiв ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших
аудиторських процедур.
В порушення положень МСБО (IAS) 40 п.35 не списано зi складу додаткового капiталу на
нерозподiлений прибуток вартiсть дооцiнки iнвестицiйної нерухомостi у сумi 578 377 тис. грн.
Пiдприємством не створювався резерв забезпечення майбутнiх виплат персоналу, що є
порушенням норм МСБО (IAS) 19 п.14.
5.2 Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний)
Висновок незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг
(надалi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв
аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у
вiдповiдностi iз МСА № 500 "Аудиторськi докази" та iз МСА № 705 "Модифiкацiя думки у звiтi
незалежного аудитора".
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї
про фiнансову звiтнiсть згiдно з МСФЗ, якi вимагають правдивого розкриття i подання
iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi,
порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi.
Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому
задовольняє вимогам МСФЗ. На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який
йдеться у параграфi "Пiдстава для модифiкацiї" фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за рiк, який
закiнчився 31.12.2011 та 31.12.2012, подає достовiрну та справедливу iнформацiю про
фiнансовий стан та його фiнансовi результати вiдповiдно до МСФЗ. Попередню фiнансову
звiтнiсть було складено в процесi змiнi концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Фiнансова
звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних.
В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi
дiяльностi Пiдприємства згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту аудиту 570

"Безперервнiсть".
6. Iнша допомiжна iнформацiя
6.1 Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Вартiсть чистих активiв товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих
до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 "Статутний
капiтал акцiонерного товариства", зокрема п. 3 Цивiльного кодексу України.
Розрахункова вартiсть чистих активiв Пiдприємства на кiнець звiтного перiоду складає 285 227
тис. грн. Заявлений статутний капiтал складає 1 951 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду
неоплаченого та вилученого капiталу у Товариства немає, тобто скоригована сума статутного
капiталу складає 1 951 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми
скоригованого статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу
України.
6.2 Значнi правочини
Пiдприємство у 2012 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" не
мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi). За даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Пiдприємства вартiсть активiв станом на 31.12.2011 складає 577 029 тис. грн. Сума
мiнiмального правочину, яка пiдлягає аудиторським процедурам складає 57 703 тис. грн.
6.3 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту
вимогам законодавства
Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати
Закону України "Про акцiонернi товариства".
Формування складу органiв корпоративного управлiння Емiтента здiйснюється вiдповiдно до
Статуту, затвердженого загальними зборами акцiонерiв.
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи
корпоративного управлiння:
Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган,
Наглядова рада - наглядовий орган,
Директор - виконавчий орган,
Ревiзiйна комiсiя - контролюючий орган.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом.
Регламент Загальних зборiв акцiонерiв не розроблено.
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв у 2012 роцi не проводились. Позачерговi загальнi збори
акцiонерiв проводились акцiонером товариства, якому належить бiльше 10 % простих акцiй
Товариства, в порядку, визначеному Законом України "Про акцiонернi товариства". Протоколи
загальних зборiв мiстять вiдомостi про порядок голосування на загальних зборах.
Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом
України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту - не рiдше одного разу на квартал.
Наглядовою радою акцiонерного товариства не прийнято рiшення щодо запровадження в
товариствi посади внутрiшнього аудитора.
Затвердження зовнiшнього аудитора вiдбувалось у вiдповiдностi до вимог Статуту Емiтента.
Протягом звiтного перiоду вiдбулась змiна зовнiшнього аудитора.
В Товариствi не запроваджено посаду корпоративного секретаря.
Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю емiтента, вважає за необхiдне зазначити

наступне:
Стан корпоративного управлiння емiтента не вiдповiдає в повнiй мiрi вимогам Закону України
"Про акцiонернi товариства".
Служба внутрiшнього контролю у Товариствi вiдсутня.
Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Товариства
таким чином, щоб жоден працiвник пiдприємства не мав змоги зосередити у своїх руках усi
необхiднi для повної операцiї повноваження.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та
включає поточний i подальший контроль.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi
внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", можна зробити
висновок, що система внутрiшнього контролю у Товариствi не створена.
6.4 Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання
розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль,
як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через
розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi
для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що
стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором були поданi запити до
управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку
аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв
суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi
процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi.
Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру
його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову
полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових
результатiв.
Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова
звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.
7. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
7.1. Назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Крестон Джi Сi Джi Аудит".
7.2. Номер i дата свiдоцтва: Свiдоцтво про включення до Реєстру суб'єктiв аудиторської
дiяльностi вiд 28.02.2002 р. за №2846, виданого Аудиторською палатою України.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити перевiрки
фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв № 109, згiдно рiшення
НКЦПФР № 753 вiд 29.05.2012.
7.3. Юридична адреса: Україна, 83011 м. Донецьк, вул. Кiрова, буд.153, кв. 24.
7.4. Мiсцезнаходження: Україна, 83001 м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 12 а.
7.5. Телефон: (062) 344-99-37.
7.6. Факс: (062) 334-99-38.
8. Дата i номер договору на проведення аудиту
Договiр №769/01 вiд 02.04.2013.
9. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту

Аудит проводився з 02 квiтня 2013 р. по 25 квiтня 2013 р.
Директор
Домрачов А.П.
ТОВ "Крестон Джi Сi Джi Аудит"
сертифiкат серiї А, № 004891, рiшення Аудиторської палати України № 104 вiд 30 листопада
2001 р.
Продовження строку дiї до 30 листопада 2015р.- рiшення Аудиторської палати України № 221/2
вiд 04 листопада 2010 р.
Аудитор
Чужакова О.Г.
ТОВ "Крестон Джi Сi Джi Аудит"
сертифiкат серiї А, № 000456, рiшення Аудиторської палати України № 78 вiд 02 червня 1999
р.
Продовження строку дiї до 30 листопада 2014р.- рiшення Аудиторської палати України №
205/2 вiд 24 вересня 2009 р.
25 квiтня 2013 р.
м. Київ, Україна
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;
інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність
емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку;
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання
Основним видом Товариства починаючи з 2003 р. стало здавання в найм (оренду) власного
нерухомого майна для забезпечення роботи торгiвельно-розважального центру "Україна" Вплив
вiд сезонних змiн вiдсутнiй. Основнi клiєнти Товариства у 2012 роцi: ПП "Комерцiйне Агенство
"Вояж", ТОВ "Культурний центр Москва", ТОВ "ТРК Боулiнг-клуб". Значнi ризики вiд
дiяльностi Товариства вiдсутнi. Товариство виконує свої послуги шляхом заключення договорiв
оренди з орендарем без участi третiх осiб
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її
вартість і спосіб фінансування
22 лютого 2007 року згiдно з Договором купiвлi-продажу земельної дiлянки вiд 20.10.2006 р.
продано земельну дiлянку, мiсце розташування якої: вул. Пестеля, 3,. Шевченкiвський р-н м.
Київ, площею 0,2931 га. В 2012 роцi було вiдчужено майна на загальну суму 165 тис. грн. ,
придбано основних засобiв на 37 тис. грн. У поточному роцi придбано виробничих запасiв на
загальну суму 454 тис. грн. Товариство не приймало рiшень щодо будь яких значних iнвестицiй
або придбань, пов'язаних з його господарською дiяльностю

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
31.12.2012 31.12.2011
Первiсна вартiсть
4 947
4 846
Накопичена амортизацiя
4 522
4 546
Чиста балансова вартiсть
425
300
Об'єкти незавершеного будiвництва
14
Будинки та споруди
Машини та обладнання
158
Транспортнi засоби
213
10
Офiсне обладнання та iнвентар
40
Чиста балансова вартiсть
425

14
218
58
300

Основнi засоби, що експлуатується Товариством використовуються для адмiстративних потреб,
а також для утримання инвестицiйної нерухомостi торгiвельної будiвлi за адресою: м.Київ,
площа Перемоги, 3, площею 45,3 тис. кв. м. Основнi засоби Товариства вiдображенi за
собiвартiстю їх придбання. Витрати, понесенi для пiдтримання об'єктiв в робочому станi,
включались до складу витрат. Амортизацiя основних засобiв нараховувалась iз застосуванням
прямолiнiйного методу. Протягом звiтного перiоду змiн в оцiнках термiнiв експлуатацiї,
лiквiдацiйної вартостi, а також змiни методiв амортизацiї основних засобiв не було. Рух
основних за-собiв за групами наведений у таблицi нижче.
Станом на 31.12.2012 та 31.12.2011 основнi засоби, що є забезпеченням банкiвських кредитiв
вiдсутнi. Станом на 31.12.2012 Товариство не має договiрних зобов'язань щодо придбання
основних засобiв.
Транспортнi
засоби

Офiсний
iнвен-тар

Об'єкти
Iншi основнi
незавершеного
засоби
будiвництва

Будiвлi
Всьо-го
та споруди

Машини
та об-ладнання

Станом
01.01.2012
Первiсна вартiсть
286
2 194
Накопичена амортизацiя
276
2 136
Чиста балансова вартiсть
10
58

-

Надходження
14

-

14

4 846

-

2

-

2 134

-

218

-

38

4 546
14
300
52

на
352

Вибуття

-

Ефект переоцiнки
213
Амортизацiйнi вiдрахування
10
32

-

-

-

-

213

-

-

-

98
140
Станом

31.12.2012
Первiсна вартiсть
499
2 045
Накопичена амортизацiя
286
2 005
Чиста балансова вартiсть
213
40

14

4 947

-

-

2 231

-

158

389

4 522
14

-

2

на

425

Екологiчних проблем у зв'язку з використанням Товариством основних засобiв не має. Основнi
засоби капiтальних ремонтiв не потребують

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Суттєво на роботу Товариства впливають: рiвень доходiв торгiвельних органiзацiй - орендарiв
торгiвельної площi, який напряму пов'язаний з: - недостатньо високим рiвнем доходiв бiльшої
частини населення; - недостатньо розвинутим рiвнем туристичних послуг, що не сприяє
вiдвудуванню нашого мiста iноземними туристами; - суттєвим ростом витрат на комунальнi
послуги, в тому числi безперервний рiст вартостi газу, опалення та електричної енергiї
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
Товариством протягом 2012 року сплачено штрафнi санкцiї з податку на додану вартiсть в сумi
0,3 тис. грн та iншi штрафнi санкцiї, котрi пов'язанi з судовими справами Товариства - 7,7
тис.грн
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування поточної дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв, яких
достатньо для продовження дiяльностi
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
У Товариства вiдсутнi укладенi, але ще не виконанi контракти
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Товариство планує i в подальшому проводити дiяльнiсть з надання в оренду нерухомостi
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження

та розробку за звітний рік
Емiтентом дослiджується ринок нерухомостi в орендi, та ринок попиту та пропозицiї для
фiзичних осiб
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
1. ТОВ "Факторингова компанiя "Елегант Iнвест" до ПАТ "Унiвермаг "Україна", позов про
стягнення заборгованностi за договором позики вiд 24.10.2006 р. в розмiрi 45 231 641,09
дол.США. Поточний стан - подана апеляцiйна скарга на ухвалу про залишення без задоволення
заяви про перегляд за нововиявленими обставинами рiшення Господарського суду м. Києва у
справi №35/465 вiд 23.12.2011 р., виконання рiшення призупинено до 27.09.2013 р. Фiнановi
наслiдки - виконавчий лист пред'явлено до виконання. Можливi фiнансовi наслiдки - стягнення
суми кредиту та вiдсоткiв у розмiрi 45 231 641,09 дол.США. Iнших фiнансових санкцiй не
передбачено.
2. Айрiш Банк Резолюшн Корпорейшн Лiмiтед до Державної виконавчої служби України та
старшого державного виконавця вiддiлу примусового виконання рiшень Державної виконавчої
служби України О.М. Бойко, третi особи - ПАТ "Унiвермаг "Україна" та ТОВ "Факторингова
компанiя "Елегант Iнвест", позов про визнання протиправною та скасування Постанови про
арешт коштiв ПАТ "Унiвермаг "Україна" вiд 26.10.2012 року та Постанову про арешт коштiв
ПАТ "Унiвермаг "Україна" вiд 07.02.2013 року у виконавчому провадженнi ВП №34793439.
Поточний стан - триває розгляд справи судом першої iнстанцiї. Можливi фiнансовi наслiдки зняття арешту з грошових коштiв ПАТ "Унiвермаг "Україна", що знаходяться на банкiвських
рахунках, визначених у постановi про арешт коштiв боржника вiд 26.10.2012 року та постановi
про арешт коштiв боржника вiд 07.02.2013 року.
3. Квiнн Файненс, Айрiш Банк Резолюшн Корпорейшн Лiмiтед, Квiнн Хотелс Прага АС та
Демесне Iнвестментс Лiмiтед (позивачi) до Лiндхарст Девелопмент Трейдiнг С.А., Iннiшмор
Консалтансi Лiмiтед та ПАТ "Унiвермаг "Україна" (вiдповiдачi), позов у Високому судi
Пiвнiчної Iрландiї про визнання недiйсними Додаткового договору позики вiд 06.04.2011 р.,
Додаткового договору позики вiд 26.09.2011 р., Договору вiдступлення вiд 07.10.2011 р. та
Додаткового договору позики вiд 04.11.2011 р. Поточний стан - 10.05.2012 р. винесено Рiшення
про визнання договорiв недiйсними. Можливi фiнансовi наслiдки - змiна кредитора за
договором позики вiд 24.10.2006 р.
4. Айрiш Банк Резолюшн Корпорейшн Лiмiтед, заiнтересованi особи ПАТ "Унiвермаг "Україна",
Лiндхарст Девелопмент Трейдiнг С.А., ТОВ "Факторингова компанiя "Елегант Iнвест",
клопотання про визнання на територiї України Рiшення Високого суду Пiвнiчної Iрландiї вiд
10.05.2012 р. Поточний стан - судом першої iнстанцiї винесена ухвала про задоволення
клопотання та визнання на територiї України Рiшення Високого суду Пiвнiчної Iрландiї.
Можливi фiнансовi наслiдки - змiна кредитора за договором позики вiд 24.10.2006 р.
5. Квiнн Файненс, Айрiш Банк Резолюшн Корпорейшн Лiмiтед, Квiнн Хотелс Прага АС та
Демесне Iнвестментс Лiмiтед (позивачi) до Лiндхарст Девелопмент Трейдiнг С.А., Iннiшмор
Консалтансi Лiмiтед, ПАТ "Унiвермаг "Україна", ТОВ "Фiнансова компанiя "Зенiт" та ТОВ
"Факторингова компанiя "Елегант Iнвест" (вiдповiдачi), позов у Високому судi Пiвнiчної
Iрландiї про визнання недiйсними Договору вiдступлення (Цесiї) вiд 06.11.2011 р., Додаткового
договору позики вiд 04.04.2012 р., Договору вiдступлення (Цесiї) вiд 22.05.2012 р., Додаткового
договору позики вiд 30.05.2012 р. Поточний стан - провадження призупинено для вручення
документiв. Можливi фiнансовi наслiдки - змiна кредитора за договором позики вiд 24.10.2006 р.
6. ПАТ "Унiвермаг "Україна" до Нацiонального Банку України, позов про визнання
протиправною реєстрацiйної дiї (рiшення) Головного управлiння Нацiонального Банку України
по мiсту Києву i Київськiй областi вiд 30.11.2011 р. щодо реєстрацiї змiн до рядкiв

реєстрацiйного свiдоцтва вiд 03.07.2009 р. № 11259 до Договору позики вiд 24.10.2006 р. б/н зi
змiнами, внесеними додатковими договорами позики вiд 01.06.2009 р. б/н, вiд 06.04.2011 р. б/н,
вiд 26.09.2011 р б/н/ та вiд 04.11.2011 р., а також про скасування додатку № 3 до реєстрацiйного
свiдоцтва, виданого Головним управлiнням Нацiонального Банку України по мiсту Києву i
Київськiй областi 30.11.2011 р. Поточний стан - триває касацiйний розгляд справи. Можливi
фiнансовi наслiдки - змiна кредитора за договором позики вiд 24.10.2006 р..
7. ПАТ "Унiвермаг "Україна" до Айрiш Банк Резолюшн Корпорейшн Лiмiтед, позов про
визнання недiйсним договору iпотеки вiд 15.09.2009 р. Поточний стан - провадження зупинене.
Можливi фiнансовi наслiдки - визнання недiйсним договору iпотеки.
8. Айрiш Банк Резолюшн Корпорейшн Лiмiтед до ПАТ "Унiвермаг "Україна", позов про
звернення стягнення на предмет iпотеки. Поточний стан - провадження у справi зупинено.
Можливi фiнансовi наслiдки - звернення стягнення на предмет iпотеки.
9. Н.В. Сергiєва до ПАТ "Унiвермаг "Україна", позов про визнання недiйсним рiшень,
прийнятих на позачергових загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг "Україна" вiд
07.11.2011 р. Поточний стан - у задоволеннi позову вiдмовлено, триває апеляцiйний розгляд
справи. Можливi фiнансовi наслiдки - немає.
10. Н.В. Сергiєва до ПАТ "Унiвермаг "Україна", позов про визнання недiйсним рiшень,
прийнятих на позачергових загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг "Україна" вiд
18.11.2011 р. Поточний стан - у задоволеннi позову вiдмовлено, триває апеляцiйний розгляд
справи. Можливi фiнансовi наслiдки - немає.
11. Н.В. Сергiєва до ПАТ "Унiвермаг "Україна", позов про визнання недiйсним рiшень,
прийнятих на позачергових загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг "Україна" вiд
28.11.2011 р. Поточний стан - у задоволеннi позову вiдмовлено, триває апеляцiйний розгляд
справи. Можливi фiнансовi наслiдки - немає.
12. Н.В. Сергiєва до ПАТ "Унiвермаг "Україна", позов про визнання недiйсним рiшень,
прийнятих на позачергових загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг "Україна" вiд
08.12.2011 р. Поточний стан - у задоволеннi позову вiдмовлено. Можливi фiнансовi наслiдки немає.
13. Н.В. Сергiєва до ПАТ "Унiвермаг "Україна", позов про визнання недiйсним рiшень,
прийнятих на позачергових загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг "Україна" вiд
18.04.2012 р. Поточний стан - у задоволеннi позову вiдмовлено. Можливi фiнансовi наслiдки немає.
14. Н.В. Сергiєва до ПАТ "Унiвермаг "Україна", позов про визнання недiйсним рiшень,
прийнятих на позачергових загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Унiвермаг "Україна" вiд
16.05.2012 р. Поточний стан - у задоволеннi позову вiдмовлено, триває апеляцiйний розгляд
справи. Можливi фiнансовi наслiдки - немає.
15. Н.В. Сергiєва до ПАТ "Унiвермаг "Україна", позов про визнання вiдсутнiм у членiв
наглядової ради ПАТ "Унiвермаг "Україна" права приймати рiшення та виступати вiд iменi
членiв наглядової ради ПАТ "Унiвермаг "Україна", або наглядової ради, як колегiального
органу, ПАТ "Унiвермаг "Україна", та про визнання недiйсними рiшень наглядової ради ПАТ
"Унiвермаг "Україна". Поточний стан - у задоволеннi позову вiдмовлено. Можливi фiнансовi
наслiдки - немає.
16. А.К. Басмаджан до Н.В. Сергiєвої та ПАТ "Унiвермаг "Україна" визнання вiдсутнiми у
Сергiєвої Н.В. корпоративних прав на акцiї ПАТ "Унiвермаг "Україна" у кiлькостi 1 (одна)
штука та визнання за Басмаджаном А.К права власностi на таку акцiю. Поточний стан - щодо
частини позовних вимог провадження припинено, щодо iншої частини - у задоволеннi позову
вiдмовлено. Можливi фiнансовi наслiдки - немає.
17. Ю.В. Падалка до Шевченкiвської районної в мiстi Києвi державної адмiнiстрацiї, третя особа
- ПАТ "Унiвермаг "Україна", позов про визнання протиправними дiй державного реєстратора
Шевченкiвської районної в м. Києвi державної адмiнiстрацiї по внесенню змiн до вiдомостей
про ПАТ "Унiвермаг "Україна", якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi i якi пов'язанi зi

змiною керiвника товариства про скасування таких змiн та про вiдновлення становища, яке
iснувало до внесення таких змiн. Поточний стан - позов залишено без розгляду. Можливi
фiнансовi наслiдки - немає.
18. Л.М. Янез Пуга до ПАТ "Унiвермаг "Україна", позов про визнання незаконним усунення
(вiдсторонення) з посади директора ПАТ "Унiвермаг "Україна", поновлення на посадi, та
виплати заробiтної плати. Поточний стан - розглядається судом першої iнстанцiї. Можливi
фiнансовi наслiдки - зобов'язання ПАТ "Унiвермаг "Україна" сплатити заробiтну плату Л.М.
Янез Пуга.
19. ПАТ "Унiвермаг "Україна" до Державного реєстратора Шевченкiвської районної у м. Києвi
державної адмiнiстрацiї Г.О. Сiроштан та до Шевченкiвської районної у м. Києвi державної
адмiнiстрацiї про визнання протиправною дiї (рiшення) державного реєстратора. Поточний стан
- триває касацiйний розгляд справи. Можливi фiнансовi наслiдки - немає.
20. ПАТ "Унiвермаг "Україна" до Шевченкiвської районної в мiстi Києвi державної
адмiнiстрацiї, позов про визнання протиправними дiй Державного реєстратора Шевченкiвської
районної в м. Києвi державної адмiнiстрацiї про залишення документiв, що поданi для
проведення державної реєстрацiї змiн про юридичну особу, що не пов'язанi зi змiнами в
установчих документах щодо Публiчного акцiонерного товариства "Унiвермаг "Україна",
01564897, якi мiстяться в державному реєстрi юридичних осiб (реєстрацiйна картка форми 4 з
видами економiчної дiяльностi вiдповiдно до КВЕД) без розгляду; дiй Державного реєстратора
Шевченкiвської районної в м. Києвi державної адмiнiстрацiї, якi полягають у вiдмовi в прийнятi
документiв, що подавалися для пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в
Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв форми № 6, що не
пов'язанi зi змiнами в установчих документах щодо Публiчного акцiонерного товариства
"Унiвермаг "Україна", 01564897, якi мiстяться в державному реєстрi юридичних осiб;
зобов'язання Державного реєстратора Шевченкiвської районної в м. Києвi державної
адмiнiстрацiї внести змiни до реєстру про внесення змiн про юридичну особу, що не пов'язанi зi
змiнами в установчих документах щодо Публiчного акцiонерного товариства "Унiвермаг
"Україна", 01564897, якi мiстяться в державному реєстрi юридичних осiб (реєстрацiйна картка
форми 4 з видами економiчної дiяльностi вiдповiдно до КВЕД); зобов'язання Державного
реєстратора Шевченкiвської районної в м. Києвi державної адмiнiстрацiї внести змiни до
реєстру про внесення змiн про юридичну особу, що не пов'язанi зi змiнами в установчих
документах щодо Публiчного акцiонерного товариства "Унiвермаг "Україна", 01564897, якi
мiстяться в державному реєстрi юридичних осiб РЕЄСТРАЦIЙНА КАРТКА про пiдтвердження
вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб
та фiзичних осiб-пiдприємцiв форми № 6); заборону Державному реєстратору Шевченкiвської
районної в м. Києвi державної адмiнiстрацiї вносити всi iншi змiни. Поточний стан - позов
залишено без розгляду. Можливi фiнансовi наслiдки - немає.
21. Перший заступник прокурора Шевченкiвського району м. Києва до Шевченкiвської районної
в м. Києвi державної адмiнiстрацiї про визнання дiй протиправними. Поточний стан провадження у справi закрито. Можливi фiнансовi наслiдки - немає.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iнша iнформацiя вiдсутня

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
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

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн.)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
300
425
0
0
218
158
10
213
72
54
0

0

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

0

Основні засоби,
всього (тис. грн.)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
300
425
0
0
218
158
10
213
72
54
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
300
425
0
0
300
425
Станом на 31.12.2012 Товариством облiковується iнвестицiйна
нерухомiсть, первiсна вартiсть якої - 932418 тис.грн., знос - 386759
тис.грн, справедлива (залишкова) вартiсть - 545659 тис.грн. Термiни та
умови використання основними засобами (за основними групами):
будiвлi та споруди - 50 рокiв, транспортнi засоби - 10 рокiв, iншi
основнi засоби - 5 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв: станом на
01.01.2012 складає 4846 тис.грн., на 31.12.2012 - 4947 тис.грн. Ступiнь
зносу основних засобiв на 31.12.2012 складає 91%. Ступiнь
використання основних засобiв: 95%. Сума нарахованого зносу: за 2012
рiк нараховано зносу по основним засобам та iнвестицiйнiй
нерухомостi в сумi 18791 тис.грн

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
285 227
234 813
(тис.грн.)
Статутний капітал (тис.грн.)
1 951
1 951
Скоригований статутний капітал
1 951
1 951
(тис.грн.)
Вартiсть чистих активiв Товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв,
Опис
прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих
активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст.
155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства", зокрема п. 3 Цивiльного кодексу
України.
Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду складає
285227 тис. грн. Заявлений статутний капiтал складає 1951 тис. грн. На кiнець звiтного
перiоду неоплаченого та вилученого капiталу у Товариства немає, тобто скоригована
сума статутного капiталу складає 1951 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв
бiльше суми скоригованого статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 п.3
Цивiльного кодексу України.
Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми скоригованого статутного капiталу, що
вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
0
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
0
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
0
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
0
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
0
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
0
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн.)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

31.12.2012
X

0
0

0
X

31.12.2012
X

X

0

X

X

31.12.2012

0

0

31.12.2012

X

0

X

X

31.12.2012

0

0

31.12.2012

X

0

X

X

31.12.2012
X

0
0

0
X

31.12.2012
X

X

0

X

X

31.12.2012

0

0

31.12.2012

X

0

X

X

31.12.2012

0

X

31.12.2012

X

5 489

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
263 952
X
X
X
269 441
X
X
Зобов'язання Товариства складають заборгованiсть перед
бюджетом у сумi 5489 тис. грн.; заборгованiсть перед iншими
постачальниками за виконанi послуги (прибирання, охорона) у
сумi 204 тис. грн.; одержанi аванси - 15070 тис. грн.;
заборгованiсть перед персоналом - 14 тис. грн.; заборгованiсть
згiдно договору позики вiд 24.10.2006 р. - 244958 тис. грн.;
iншi зобов'язання - 3706 тис. грн

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події
1
07.02.2012
18.04.2012
16.05.2012

Дата оприлюднення
Повідомлення у
стрічці новин
2
04.04.2013
04.04.2013
04.04.2013

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

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2012
2
2
2
2011
5
4
3
2010
1
0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так
Ні
Реєстраційна комісія
X
Акціонери
X
Реєстратор
X
Депозитарій
X
Інше
(запишіть)
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників
для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(запишіть)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Ні
Реорганізація
X
Внесення змін до статуту товариства
X
Прийняття рішення про зміну типу товариства
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення
X
про припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора),
X
прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше
(запишіть)

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

(осіб)
5
0
0
0
1
0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 20
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше
(запишіть)
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X

Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть)

X
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
(запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні
Засідання
Засідання
збори
наглядової
правління
акціонерів
ради
Члени правління (директор)
так
ні
так
Загальний відділ
ні
ні
ні
Члени наглядової ради (голова наглядової
ні
так
ні
ради)
Юридичний відділ (юрист)
ні
ні
ні
Секретар правління
ні
ні
ні
Секретар загальних зборів
ні
ні
ні
Секретар наглядової ради
ні
ні
ні
Корпоративний секретар
ні
ні
ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу
ні
ні
ні
з акціонерами
Інше (запишіть)
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?
Загальн Наглядов Виконав
Не
і збори
а рада
чий
належит

акціоне
рів

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнеспланів)
Затвердження річного фінансового звіту або
балансу або бюджету
Обрання та відкликання голови правління
Обрання та відкликання членів правління
Обрання та відкликання голови наглядової
ради
Обрання та відкликання членів наглядової
ради
Обрання та відкликання голови та членів
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів правління
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

орган

ь до
компете
нції
жодного
органу

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні
ні

ні
ні

ні
ні

так
так

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

так

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства

Ні
X
X
X
X
X
X

Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
пресі,
Документи
Інформаці
я
оприлюдн надаються
Копії
юється в
для
докумен розміщуєт
Інформація
тів
ься на
загальнод ознайомлен
розповсюджує
оступній
ня
надають
власній
ться на
інформаці безпосеред
ся на
інтернетзагальних
ньо в
запит
сторінці
йній базі
зборах
даних
акціонерно акціонер акціонерн
ДКЦПФР
му
а
ого
товариства
про ринок товаристві
цінних
паперів
Фінансова звітність,
ні
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
так
так
ні
ні
так
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
так
так
так
так
так
товариства
Статут та внутрішні
так
ні
так
так
так
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
ні
ні
так
так
ні
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
ні
ні
ні
ні
ні
акціонерного
товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше
(запишіть)

Ні
X

X
X

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так
З якої причини було змінено аудитора?
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
(запишіть)

Так
X

Ні
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше
(запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
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
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?

Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X
X
X
X

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
X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень особи
X
Не задовольняли умови договору з особою
X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
X
суду
X
Інше
Припинення дiяльностi попереднього реєстратора
(запишіть)
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: н/б
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: н/б
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:

н/б

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
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
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
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
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію щодо результатів 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
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)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
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
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг)
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду

Текст аудиторського висновку
ТОВ "Крестон Джi Сi Джi Аудит"

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНIВЕРМАГ
"УКРАЇНА"

1. Адресат
Звiт незалежного аудитора призначається для власникiв та керiвництва суб'єкту
господарювання, фiнансовий звiт якого перевiряється i може бути використаний для подання до
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.
2. Вступний параграф
2.1 Основнi вiдомостi про емiтента
2.1.1 Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНIВЕРМАГ
"УКРАЇНА".
2.1.2 Код за ЄДРПОУ: 01564897.
2.1.3 Мiсцезнаходження: площа Перемоги, будинок 3, м. Київ, 01135, Україна.
2.1.4 Дата державної реєстрацiї: 11.08.1993 р.
2.2 Опис аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України
"Про аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг (надалi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi
Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня
2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 "Формулювання думки та надання звiту
щодо фiнансової звiтностi", МСА № 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", №
706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". При
складаннi висновку Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкриттi
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених
Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360.
Аудитором були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi докази", що
вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання
аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що
використовувалася ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi Аудитору для
обгрунтування аудиторської думки.
У своїй роботi Аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до
уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на
одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок.
Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї,
розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку
нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним

протягом перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежав вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих
ризикiв, Аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та
достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки
аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку
вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно
того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з вимогами Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства пiдготовлена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського
облiку Пiдприємства станом на кiнець останнього дня звiтного року вiдповiдно до П(С)БО з
внесенням поправок та проведенням перекласифiкацiй з метою надання iнформацiї вiдповiдно
до МСФЗ.
2.2.1 Опис перевiреної фiнансової iнформацiї
Аудитор здiйснив вибiркову перевiрку фiнансової звiтностi за МСФЗ ПАТ "УНIВЕРМАГ
"УКРАЇНА", яка складає повний комплект фiнансової звiтностi та включає:
Баланс станом на 01.01.2012;
Баланс станом на 31.12.2012;
Звiт про фiнансовi результати за перiод з 01 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року;
Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк;
Звiт про власний капiтал за 2012 рiк;
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк.
3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та такий внутрiшнiй
контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити
складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або
помилки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та
використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення
фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр
та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також
облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що
впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на
суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
4. Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi
результатiв проведеного аудиту. Аудитор здiйснив аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть
не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо
сум та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та
включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або
помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що
стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi

з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит
включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових
оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання
пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки.
5. Аудиторська думка
5.1 Пiдстава для модифiкацiї
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань.
Проте, ми виконали альтернативнi процедури для отримання достатнiх та вiдповiдних
аудиторських доказiв щодо кiлькостi основних засобiв, грошових коштiв. Через характер
облiкових записiв ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших
аудиторських процедур.
В порушення положень МСБО (IAS) 40 п.35 не списано зi складу додаткового капiталу на
нерозподiлений прибуток вартiсть дооцiнки iнвестицiйної нерухомостi у сумi 578 377 тис. грн.
Пiдприємством не створювався резерв забезпечення майбутнiх виплат персоналу, що є
порушенням норм МСБО (IAS) 19 п.14.
5.2 Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний)
Висновок незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг
(надалi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв
аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у
вiдповiдностi iз МСА № 500 "Аудиторськi докази" та iз МСА № 705 "Модифiкацiя думки у звiтi
незалежного аудитора".
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї
про фiнансову звiтнiсть згiдно з МСФЗ, якi вимагають правдивого розкриття i подання
iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi,
порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi.
Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому
задовольняє вимогам МСФЗ. На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який
йдеться у параграфi "Пiдстава для модифiкацiї" фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за рiк, який
закiнчився 31.12.2011 та 31.12.2012, подає достовiрну та справедливу iнформацiю про
фiнансовий стан та його фiнансовi результати вiдповiдно до МСФЗ. Попередню фiнансову
звiтнiсть було складено в процесi змiнi концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Фiнансова
звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних.
В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi
дiяльностi Пiдприємства згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту аудиту 570
"Безперервнiсть".
6. Iнша допомiжна iнформацiя
6.1 Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Вартiсть чистих активiв товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих
до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 "Статутний
капiтал акцiонерного товариства", зокрема п. 3 Цивiльного кодексу України.
Розрахункова вартiсть чистих активiв Пiдприємства на кiнець звiтного перiоду складає 285 227
тис. грн. Заявлений статутний капiтал складає 1 951 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду
неоплаченого та вилученого капiталу у Товариства немає, тобто скоригована сума статутного

капiталу складає 1 951 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми
скоригованого статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу
України.
6.2 Значнi правочини
Пiдприємство у 2012 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" не
мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi). За даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Пiдприємства вартiсть активiв станом на 31.12.2011 складає 577 029 тис. грн. Сума
мiнiмального правочину, яка пiдлягає аудиторським процедурам складає 57 703 тис. грн.
6.3 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту
вимогам законодавства
Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати
Закону України "Про акцiонернi товариства".
Формування складу органiв корпоративного управлiння Емiтента здiйснюється вiдповiдно до
Статуту, затвердженого загальними зборами акцiонерiв.
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи
корпоративного управлiння:
Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган,
Наглядова рада - наглядовий орган,
Директор - виконавчий орган,
Ревiзiйна комiсiя - контролюючий орган.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом.
Регламент Загальних зборiв акцiонерiв не розроблено.
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв у 2012 роцi не проводились. Позачерговi загальнi збори
акцiонерiв проводились акцiонером товариства, якому належить бiльше 10 % простих акцiй
Товариства, в порядку, визначеному Законом України "Про акцiонернi товариства". Протоколи
загальних зборiв мiстять вiдомостi про порядок голосування на загальних зборах.
Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом
України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту - не рiдше одного разу на квартал.
Наглядовою радою акцiонерного товариства не прийнято рiшення щодо запровадження в
товариствi посади внутрiшнього аудитора.
Затвердження зовнiшнього аудитора вiдбувалось у вiдповiдностi до вимог Статуту Емiтента.
Протягом звiтного перiоду вiдбулась змiна зовнiшнього аудитора.
В Товариствi не запроваджено посаду корпоративного секретаря.
Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю емiтента, вважає за необхiдне зазначити
наступне:
Стан корпоративного управлiння емiтента не вiдповiдає в повнiй мiрi вимогам Закону України
"Про акцiонернi товариства".
Служба внутрiшнього контролю у Товариствi вiдсутня.
Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Товариства
таким чином, щоб жоден працiвник пiдприємства не мав змоги зосередити у своїх руках усi
необхiднi для повної операцiї повноваження.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та
включає поточний i подальший контроль.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi
внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", можна зробити
висновок, що система внутрiшнього контролю у Товариствi не створена.

6.4 Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання
розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль,
як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через
розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi
для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що
стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором були поданi запити до
управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку
аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв
суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi
процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi.
Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру
його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову
полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових
результатiв.
Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова
звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.
7. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
7.1. Назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Крестон Джi Сi Джi Аудит".
7.2. Номер i дата свiдоцтва: Свiдоцтво про включення до Реєстру суб'єктiв аудиторської
дiяльностi вiд 28.02.2002 р. за №2846, виданого Аудиторською палатою України.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити перевiрки
фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв № 109, згiдно рiшення
НКЦПФР № 753 вiд 29.05.2012.
7.3. Юридична адреса: Україна, 83011 м. Донецьк, вул. Кiрова, буд.153, кв. 24.
7.4. Мiсцезнаходження: Україна, 83001 м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 12 а.
7.5. Телефон: (062) 344-99-37.
7.6. Факс: (062) 334-99-38.
8. Дата i номер договору на проведення аудиту
Договiр №769/01 вiд 02.04.2013.
9. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту
Аудит проводився з 02 квiтня 2013 р. по 25 квiтня 2013 р.
Директор
Домрачов А.П.
ТОВ "Крестон Джi Сi Джi Аудит"
сертифiкат серiї А, № 004891, рiшення Аудиторської палати України № 104 вiд 30 листопада
2001 р.
Продовження строку дiї до 30 листопада 2015р.- рiшення Аудиторської палати України № 221/2
вiд 04 листопада 2010 р.
Аудитор
Чужакова О.Г.
ТОВ "Крестон Джi Сi Джi Аудит"

сертифiкат серiї А, № 000456, рiшення Аудиторської палати України № 78 вiд 02 червня 1999
р.
Продовження строку дiї до 30 листопада 2014р.- рiшення Аудиторської палати України №
205/2 вiд 24 вересня 2009 р.
25 квiтня 2013 р.
м. Київ, Україна

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА"
м.Київ, Шевченкiвський р-н

Територія
Організаційноправова форма
господарювання
Орган державного
управління
Діяльність посередників у торгівлі товарами
Вид економічної
широкого асортименту
діяльності
Середня кількість працівників (1): 81
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса: 01135, Україна, Шевченкiвський р-н, м. Київ, пл. Перемоги, 3
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Дата

КОДИ
06.01.2013

за ЄДРПОУ

01564897

за КОАТУУ

8039100000

за КОПФГ

233

за СПОДУ

06024

за КВЕД

46.19

Баланс
на 31.12.2012 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
залишкова вартість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Відстрочені податкові активи
Гудвіл

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

010
011
012
020

4
174
( 170 )
0

1
158
( 157 )
0

030
031
032

300
4 846
( 4 546 )

425
4 947
( 4 522 )

035
036
037

0
0
(0)

0
0
(0)

040

0

0

045
050

0
0

0
0

055

564 284

545 659

056
057
060
065

932 395
( 368 111 )
0
0

932 418
( 386 759 )
0
0

Інші необоротні активи
Гудвіл при консолідації
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за рахунками:
за бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
у тому числі в касі
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
ІV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Накопичена курсова різниця
Усього за розділом I
Частка меншості
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Сума страхових резервів
Сума часток перестраховиків у страхових резервах

070
075
080

0
0
564 588

0
0
546 085

100
110
120
130
140
150

189
0
0
0
0
0

183
0
0
0
0
0

160
161
162

3 127
3 131
(4)

3 512
3 698
( 186 )

170
180
190
200
210
220

0
1 554
0
0
36
0

0
1 136
0
0
31
0

230
231
240
250
260
270
275
280

4 938
5
0
2 597
12 441
0
0
577 029

1 117
3
0
2 613
8 592
0
0
554 677

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

300
310
320
330
340
350
360
370
375
380
385

1 951
0
0
578 377
475
-345 990
(0)
(0)
0
234 813
0

1 951
0
0
578 589
475
-295 788
(0)
(0)
0
285 227
0

400
410
415
416

0
0
0
0

0
0
0
0

Код
рядка

Цільове фінансування (2)
420
0
0
Усього за розділом II
430
0
0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
440
0
0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
450
0
0
Відстрочені податкові зобов’язання
460
36
9
Інші довгострокові зобов’язання
470
0
0
Усього за розділом ІІІ
480
36
9
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
500
0
0
Поточна заборгованість за довгостроковими
510
0
0
зобов’язаннями
Векселі видані
520
0
0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
191
204
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів
540
15 082
15 070
з бюджетом
550
5 102
5 489
з позабюджетних платежів
560
0
0
зі страхування
570
0
0
з оплати праці
580
1
14
з учасниками
590
0
0
із внутрішніх розрахунків
600
0
0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та
605
0
0
групами вибуття, утримуваними для продажу
Інші поточні зобов'язання
610
321 804
248 664
Усього за розділом IV
620
342 180
269 441
V. Доходи майбутніх періодів
630
0
0
Баланс
640
577 029
554 677
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади у галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги
(421)
0
Примітки: н/д
Керівник

Левiнзон Р.М.

Головний бухгалтер

Мозольова О.Ю.

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА"
м.Київ, Шевченкiвський р-н

Територія
Орган державного
управління
Організаційноправова форма
господарювання
Діяльність посередників у торгівлі товарами
Вид економічної
широкого асортименту
діяльності
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата

КОДИ
01.01.2013

за ЄДРПОУ

01564897

за КОАТУУ

8039100000

за СПОДУ

06024

за КОПФГ

233

за КВЕД

46.19

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік
Форма №2
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
1
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Інші вирахування з доходу
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий прибуток:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи (1)

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801003
За звітний
За попередній
період
період
3
4

010

90 566

0

015
020
025
030

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

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

035

90 566

0

040

( 24 970 )

(0)

050

65 596

0

055
060

(0)
22 294

(0)
0

061

0

0

070
080
090

( 5 223 )
(0)
( 16 523 )

(0)
(0)
(0)

091

(0)

(0)

100

66 144

0

105
110
120
130

(0)
0
0
0

(0)
0
0
0

Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансові результати від звичайної діяльності до
оподаткування:
прибуток
збиток
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або
прибуток від переоцінки необоротних активів та групи
вибуття у наслідок припинення діяльності
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у
наслідок припинення діяльності
Податок на прибуток від звичайної діяльності
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
збиток
Надзвичайні:
доходи
витрати
Податки з надзвичайного прибутку
Частка меншості
Чистий:
прибуток
збиток
Забезпечення матеріального заохочення
(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною
допомогою

140
150
160
165

( 289 )
(0)
( 1 378 )
0

(0)
(0)
(0)
0

170

64 477

0

175

(0)

(0)

176

0

0

177

(0)

(0)

180
185

( 14 275 )
0

(0)
0

190

50 202

0

195

(0)

(0)

200

0

0

205
210
215

(0)
(0)
0

(0)
(0)
0

220

50 202

0

225
226
(131)

(0)
0
0

(0)
0

За звітний
період
3
348
5 949
1 750
18 791
19 878
46 716

За попередній
період
4
0
0
0
0
0
0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка
2
230
240
250
260
270
280

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Примітки: н/д
Керівник

Левiнзон Р.М.

Код
рядка
2
300
310
320

За звітний
період
3
37970712
37970712
1,32212

За попередній
період
4
0
0
0

330

1,32212

0

340

0

0

Головний бухгалтер

Мозольова О.Ю.

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА"
м.Київ, Шевченкiвський р-н

Територія
Організаційноправова форма
господарювання
Діяльність посередників у торгівлі товарами
Вид економічної
широкого асортименту
діяльності
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата

КОДИ
01.01.2013

за ЄДРПОУ

01564897

за КОАТУУ

8039100000

за КОПФГ

233

за КВЕД

46.19

Звіт про рух грошових коштів
За 2012 pік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Погашення векселів одержаних
Покупців і замовників авансів
Повернення авансів
Установ банків відсотків за поточними рахунками
Бюджету податку на додану вартість
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)
Отримання субсидій, дотацій
Цільового фінансування
Боржників неустойки (штрафів, пені)
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Авансів
Повернення авансів
Працівникам
Витрат на відрядження
Зобов'язань з податку на додану вартість
Зобов'язань з податку на прибуток
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)
Цільових внесків
Інші витрачання
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій

Код
2

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

010
015
020
030
035
040

133 469
0
3 408
1
665
0

124 279
0
3 374
4
0
0

045

0

0

050
060
070
080

0
0
0
72

0
0
0
8 813

090
095
100
105
110
115
120
125

( 20 886 )
( 1 140 )
( 2 960 )
( 4 929 )
( 25 )
( 19 216 )
( 14 198 )
( 1 919 )

( 54 038 )
(0)
( 2 117 )
( 4 050 )
( 76 )
( 18 462 )
( 10 836 )
( 1 453 )

130

( 2 696 )

( 2 573 )

140
145
150
160

(0)
( 73 308 )
-3 662
0

(0)
( 8 801 )
34 064
0

Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій
необоротних активів
майнових комплексів
Отримані:
відсотки
дивіденди
Інші надходження
Придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
майнових комплексів
Інші платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу
Отримані позики
Інші надходження
Погашення позик
Сплачені дивіденди
Інші платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Примітки: н/д
Керівник

Левiнзон Р.М.

Головний бухгалтер

Мозольова О.Ю.

170

-3 662

34 064

180
190
200

0
0
0

0
0
0

210
220
230

0
0
0

0
0
0

240
250
260
270
280
290
300

(0)
( 159 )
(0)
(0)
-159
0
-159

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

310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430

0
0
0
(0)
(0)
(0)
0
0
0
-3 821
4 938
0
1 117

0
0
1 032
( 25 326 )
(0)
( 15 572 )
-39 866
0
-39 866
-5 802
11 029
-289
4 938

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА"
м.Київ, Шевченкiвський р-н

Підприємство

Територія
Орган державного
управління
Організаційноправова форма
господарювання
Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого
Вид економічної
асортименту
діяльності
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v
Одиниця виміру: тис.грн.
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за КОАТУУ
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за КОПФГ
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за КВЕД

46.19

Звіт про власний капітал
за 2012 рік
Форма №4

Стаття
1
Залишок на початок
року
Коригування:
Зміна облікової
політики
Виправлення
помилок
Інші зміни
Скоригований
залишок на початок
року
Переоцінка активів:
Дооцінка основних

Інший
Резервний
додатковий
капітал
капітал
6
7
578 377
475

Нерозподілений
прибуток
8
-344 826

Код за ДКУД

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

9
0

10
0

11
235 977

Код
рядка

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

2
010

3
1 951

4
0

Додатковий
вкладений
капітал
5
0

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

040
050

0
1 951

0
0

0
0

0
578 377

0
475

-1 164
-345 990

0
0

0
0

-1 164
234 813

060

0

0

0

212

0

0

0

0

212

засобів
Уцінка основних
засобів
Дооцінка
незавершеного
будівництва
Уцінка
незавершеного
будівництва
Дооцінка
нематеріальних
активів
Уцінка
нематеріальних
активів
Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування
прибутку до
статутного капіталу
Відрахування до
резервного капіталу
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення
заборгованості з
капіталу
Вилучення
капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж
викуплених акцій

070

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

090

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120
130

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
50 202

0
0

0
0

0
50 202

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(часток)
Анулювання
викуплений акцій
(часток)
Вилучення частки в
капіталі
Зменшення
номінальної вартості
акцій
Інші зміни в
капіталі:
Списання
невідшкодованих
збитків
Безкоштовно
отримані активи
Разом змін в
капіталі
Залишок на кінець
року
Примітки: н/д

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

290

0

0

0

212

0

50 202

0

0

50 414

300

1 951

0

0

578 589

475

-295 788

0

0

285 227

Керівник

Левiнзон Р.М.

Головний бухгалтер

Мозольова О.Ю.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
1. ОСНОВИ НАДАННЯ IНФОРМАЦIЇ
Заява про вiдповiднiсть Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi
Фiнансовi звiти ПАТ "Универмаг "Україна" (далi - "Товариство") складенi вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Пiд термiном "Мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi" надалi в широкому сенсi розумiються стандарти й тлумачення, якi прийнятi Ра-дою з
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО/IASB):
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ/IFRS);
Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО/IAS);
Тлумачення, розробленнi Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(ТКМСФЗ/ IFRIC) або Постiйним комiтетом з тлумачень (ПКТ/SIC).
ПАТ "Универмаг "Україна" складає фiнансовi звiти вiдповiдно до МСФЗ. Товариство здiйснює
постiйний бухгалтерський облiк вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтер-ського облiку
України (П(С)БО).
Наданi фiнансовi звiти мiстять данi бухгалтерського облiку Товариства вiдповiдно до П(С)БО з
внесенням поправок та проведенням перекласифiкацiй для цiлей надання iнформацiї вiдповiдно
до МСФЗ.
Фiнансовi звiти Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., були затвердженi до випуску
25 квiтня 2013 р.
Перехiд на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi
Товариство вперше застосувала МСФЗ пiд час складання фiнансових звiтiв за рiк, що закiнчився
31 грудня 2012 р. Перехiд на МСФЗ призвiв до певних змiн у фiнансових звiтах, примiтках до
них та облi-кових принципах порiвняно з фiнансовими звiтами за попереднiй рiк. Нижче надано
iнформацiю про перехiд iз Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО) до МСФЗ.
Перехiд з П(С)БО до МСФЗ здiйснено вiдповiдно до МСФЗ 1 "Перше застосування
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Узгодження статей Балансу на 31 грудня 2011 р.(тис. грн.):
Узгодження на 31 грудня 2011 р. Код строки Балансу П(С)БО
МСФЗ
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
020
14
Основнi засоби
030
(39)
300
Вiдстроченi податковi активи
060
998
Витрати майбутнiх перiодiв
270
(77)
Усього: коригування активiв
Баланс
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
(1 164) (345 990)

Вплив пе-реходу на МСФЗ
(14)
339
(998)
77
(1

280

(1 128)
350

(344 826)

128)

Усього: коригування власного капiталу
Вiдстроченi податковi зобов'язання
36
36
Iншi довгостроковi зобов'язання
Iншi поточнi зобов'язання
318 234
321 804
Усього: коригування зобов'язань
Баланс

(1
460

-

470 318234
610

164)

(318234)
3 570
(1

640

128)

(1 128)

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Станом на 31 грудня 2011 року незавершенi капiтальнi iнвестицiї у сумi 14 тис. грн. були
переведенi до складу основних засобiв згiдно з МСБО (ISA) 16 п. 6.
Основнi засоби
Станом на 31 грудня 2011 року незавершенi капiтальнi iнвестицiї у сумi 14 тис. грн. були
переведенi до складу основних засобiв згiдно з МСБО (ISA) 16 п. 6.
Станом на 31 грудня 2011 року за рахунок прибутку попереднього перiоду списана вартiсть
основних засобiв у сумi 53 тис. грн., яка є нижчою за порiг суттєвостi, встановлений облiковою
полiтикою Това-риства.
Вiдстроченi податковi активи
Станом на 31 грудня 2011 року згiдно з МСБО (IAS) 12 п.12 зменшено розмiр вiдстрочених
податкових активiв у сумi 998 тис. грн.
Витрати майбутнiх перiодiв
Станом на 31 грудня 2011 року згiдно з МСБО (IAS) 1 п. 54 за рахунок нерозподiленого
прибутку були списанi витрати майбутнiх перiодiв у сумi 77 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
Станом на 31 грудня 2011 року за рахунок нерозподiленого прибутку списано вартiсть основних
засо-бiв у сумi 53 тис. грн., як таку, що є нижчою за порiг суттєвостi, встановлений облiковою
полiтикою Товариства.
Станом на 31 грудня 2011 року згiдно з МСБО (IAS) 1 п. 54 у складi нерозподiленого прибутку
вiдо-бражено витрати майбутнiх перiодiв у сумi 77 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2011 року згiдно з МСБО (IAS) 12 п.12 до складу нерозподiленого
прибутку спи-санi вiдстроченi податковi зобов'язання у сумi 36 тис. грн. та вiдстроченi
податковi активи у сумi 998 тис. грн. списано за рахунок нерозподiленого прибутку.

Вiдстроченi податковi зобов'язання
Станом на 31 грудня 2011 року згiдно з МСБО (IAS) 12 п.12 у складi нерозподiленого прибутку
вiдо-бражено розмiр вiдстрочених податкових зобов'язань у сумi 36 тис. грн.
Iншi довгостроковi зобов'язання
Станом на 31 грудня 2011 року згiдно з МСБО (IAS) 1 п. 69 переведено вартiсть
короткострокових зо-бов'язання зi складу довгострокових в iншi поточнi у сумi 318 234 тис.
грн.
Iншi поточнi зобов'язання
Станом на 31 грудня 2011 року згiдно з МСБО (IAS) 1 п. 69 переведено вартiсть
короткострокових
зобов'язань зi складу довгострокових в iншi поточнi у сумi 318 234 тис. грн.
Заява про перехiд на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi з початковим балансом на
01.01.2012 iз застосуванням МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi".
Пiд термiном "Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi" надалi в широкому сенсi
розумiються стан-дарти й тлумачення, якi прийнятi Радою з мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку (РМСБО/IASB):
- Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ/IFRS);
- Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО/IAS);
- Тлумачення, якi розробленнi Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(IКМСФЗ/IFRIC) або Постiйним комiтетом з тлумачень (ПКТ/SIC).
Товариство здiйснює постiйний бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно
до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України П(С)БО. Наданi фiнансовi звiти
Товариства були пiдготовленi на основi даних бухгалтерського облiку вiдповiдно до П(С)БО з
внесенням поправок та проведенням перекласифiкацiй з метою надання iнформацiї вiдповiдно
до МСФЗ.
Фiнансовi звiти Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., були затвердженi до випуску
25 квiтня 2013 р.
Прийняття стандартiв та тлумачень у звiтному перiодi
У поточному роцi Товариство застосовувала всi новi та переглянутi стандарти та тлумачення,
що були випущенi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та Комiтетом iз
тлумачень Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi є обов'язковими для застосування
при складаннi фiнансових звiтiв за перiоди, що починаються з 1 сiчня 2012 р. та пiзнiше.
При переходi на МСФЗ було застосовано нижче приведенi стандарти:
МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування МСФЗ";
МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї";
МСБО (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi";
МСБО (IAS) 2 "Запаси";

МСБО (IAS) 8 "Облiковi полiтики: змiни в облiкових оцiнках та помилки";
МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток";
МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби" (за винятком на дату першого застосування переоцiнки
основних засобiв за справедливою вартiстю);
МСБО (IAS) 18 "Дохiд";
МСБО (IAS) 20 "Облiк держаних субсидiй i розкриття iнформацiї про державну допомогу";
МСБО (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти подання";
МСБО (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть";
МСБО (IAS) 38 "Нематерiальнi активи";
МСБО (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".
На дату затвердження даних фiнансових звiтiв наступнi стандарти, тлумачення та змiни до
стандартiв були випущенi, але не вступили в силу:
МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї". Змiни стосовно вiдшкодування
фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань набирають чинностi з 1 сiчня 2013 року, змiни
щодо вступу у дiю МСФЗ 9 набирають чинностi з 01 сiчня 2015 року;
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка" (новий стандарт, що в перспективi
замiнить МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка") - набирає чинностi з 1 сiчня
2015 року;
МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть". Стандарт, який визначає принципи пiдготовки
фiнан-сових звiтiв, коли пiдприємство контролює одну чи кiлька iнших пiдприємств, вступає у
силу з 1 сiчня 2013 року;
МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть". Стандарт, який визначає типи спiльних дiяльностей, принципи їх
облiку згiдно з типом спiльної дiяльностi, набирає чинностi з 01 сiчня 2013 року;
МСФЗ 13 "Вимiрювання за справедливою вартiстю". Стандарт визначає справедливу вартiсть,
єдинi методологiчнi засади та розкриття iнформацiї щодо вимiрювання за справедливою
вартiстю, набирає чинностi з 2013 року;
МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв". Змiни вiдносно представлення сукупного доходу
набирають чинностi з 01 липня 2012 року;
МСБО 19 "Виплати працiвникам". Змiни щодо визнання витрат за пенсiйними планами у
поточному перiодi набирають чинностi з 1 сiчня 2013 року;
МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання". Змiни стосовно вiдшкодування фiнансових активiв
i зо-бов'язань набирають чинностi з 01 сiчня 2014 року.
Керiвництво Товариства очiкує, що набуття чинностi перелiченими стандартами та
тлумаченнями не матиме iстотного впливу на фiнансовi звiти. На сьогоднi Товариство не планує
дострокове застосу-вання перелiчених стандартiв та тлумачень.
2. ДОХОДИ
Структура доходiв вiд торгової дiяльностi Товариства:
2.1. Дохiд вiд продажу
Рiк, що закiнчився 31.12.2012
Дохiд вiд продажу послуг
90 566
Разом:
90 566
2.2. Розшифровка доходiв за напрямками
Оренда iнвестицiйної нерухомостi
Послуги з паркування автомобiлiв
Iншi
Разом:

Рiк, що закiнчився 31.12.2012
89 252
1 314
90 566

2.3. Iншi доходи
Дохiд вiд компенсацiї комунальних послуг
Одержанi штрафи, пенi, неустойки
Дохiд вiд реалiзацiї iнших маркетингових послуг
Чистий прибуток вiд курсових рiзниць
Дохiд вiд писання зобов'язань
Разом:

Рiк, що закiнчився 31.12.2012
17 845
2 328
2 026
77
18
22 294

3. ВИТРАТИ
Структура витрат вiд дiяльностi Товариства:
3.1. Собiвартiсть надання послуг
Амортизацiя
Заробiтна плата
Податки
Соцiальне страхування
Послуги
Разом:
3.2. Адмiнiстративнi витрати
Заробiтна плата
Послуги
Соцiальне страхування
Матерiали
Амортизацiя
Податки
Разом:
3.3. Iншi витрати
Витрати на комунальнi послуги
Благодiйна допомога
Сумнiвнi та безнадiйнi борги
Штрафи
Iншi витрати
Разом:
3.4. Фiнансовi витрати
Iншi витрати по вiдсотках
Разом:

Рiк, що закiнчився 31.12.2012
18 648
3 305
1 766
972
279
24 970
Рiк, що закiнчився 31.12.2012
2 644
1 289
778
348
143
21
5 223
Рiк, що закiнчився 31.12.2012
15 222
1 361
184
10
1 124
17 901
Рiк, що закiнчився 31.12.2012
289
289

4. ПОДАТКИ
4.1. Розрахунки за податками
податковi зобов'язання
Найменування податку
31.12.12
31.12.11
Податок на прибуток
3705
3593
Податок на додану вартiсть
1634
1367
Прибутковий податок

Поточнi податковi активи

Поточнi

31.12.12

31.12.11

-

-

-

-

-

-

1

Iншi податки

-

-

149

-

5 489

142
Разом:

5102

Поточна заборгованiсть за податками об?рунтована господарською дiяльнiстю Товариства. Iншi
податки i збори включають розрахунки за платежами у бюджет по податку на землю, збiр за
забруднення навколишнього природного середовища, якi розраховано за нормативами мiсцевих
органiв влади.
Податок на додану вартiсть розраховано i сплачено згiдно податковому законодавству України
(законодавчо встановлена ставка податку на додану вартiсть у 2011-2012рр: 20%).
4.2. Доход з податку на прибуток
Рiк, що закiнчився 31.12.2012
Поточнi витрати з податку на прибуток
14 302
Вiдстроченi податковi витрати щодо тимчасових рiзниць
Разом дохiд з податку на прибуток
14 275

(27)

5. ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI АКТИВИ ТА ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Вiдстроченi податки були розрахованi на всi тимчасовi рiзницi з використанням ставки
оподаткування у розмiрi: для 2011 року-21%, для 2012 року-19%.
Податковий ефект тимчасових рiзниць, який зменшує суму оподаткування:
5.1. Вiдстроченi
податковi активи
31.12.2012

31.12.2011

Визнано
у капiталi
-

Нарахування резерву сумнiвних боргiв
(1)
(35)
Разом вiдстроченого
податкового активу
(1)
(35)

Визнано
у прибутку чи збитку
(34)

-

(34)

Податковий ефект тимчасових рiзниць, який збiльшує суму оподаткування:
5.2. Вiдстроченi
податковi зобов'язання
31.12.2012

31.12.2011

Необоротнi активи
44
Разом вiдстрочених податко-вих зобов'язань
44
Визнанi вiдстроченi
податковi зобов'язання
9

36

Визнано

Визнано

у капiталi

у прибутку чи збитку

37

-

7

37

-

7

-

(27)

6. ОСНОВНI ЗАСОБИ
6.1. Основнi засоби
Первiсна вартiсть
Накопичена амортизацiя
Чиста балансова вартiсть

31.12.2012

31.12.2011
4 947
4 522
425

Об'єкти незавершеного будiвництва
Будинки та споруди
Машини та обладнання
Транспортнi засоби
Офiсне обладнання та iнвентар
Чиста балансова вартiсть

4 846
4 546
300

14

14

-

158

218

213

10
58

40
425

300

Основнi засоби вiдображенi за собiвартiстю їх придбання. Витрати, понесенi для пiдтримання
об'єктiв в робочому станi, включались до складу витрат. Амортизацiя основних засобiв
нараховувалась iз застосуванням прямолiнiйного методу. Протягом звiтного перiоду змiн в
оцiнках термiнiв експлуатацiї, лiквiдацiйної вартостi, а також змiни методiв амортизацiї
основних засобiв не було. Рух основних за-собiв за групами наведений у таблицi 6.2.
Станом на 31.12.2012 та 31.12.2011 основнi засоби, що є забезпеченням банкiвських кредитiв
вiдсутнi. Станом на 31.12.2012 Товариство не має договiрних зобов'язань щодо придбання
основних засобiв.
6.2 Рух основних
Офiсний
засобiв по групах
iнвентар
Всьо-го

Об'єкти незавершеного
будiвництва

Первiсна вартiсть
194 4 846
Накопичена амортизацiя
4 546
Чиста балансова вартiсть
Надходження
Вибуття
Ефект переоцiнки
213
Амортизацiйнi вiдрахування
140
Первiсна вартiсть
045 4 947
Накопичена амортизацiя
005 4 522
Чиста балансова вартiсть
7. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ

Будiвлi та

Машини та

споруди

обладнання

14

Станом на 01.01.2012
2 352

-

-

2 134

276

14

-

218

10

-

-

38

-

2 136
58

-

300

14
-

52
-

-

213

-

-

98

10

32

Станом на 31.12.2012
2 389

499

2

286

2

14

2

-

-

14

засоби

286

-

-

Транспортнi

-

2 231
158

213

40

425

7.1 Рух iнвестицiйних
активiв за групами
Первiсна вартiсть
Накопичена амортизацiя
Чиста балансова вартiсть

Земля
Будiвлi та
Разом
споруди
Станом на 01.01.11
1 023 673 1 023 673
383 734
383 734
639 939
639 939

Надходження за звiтний перiод
Ефект переоцiнки
Вибуття за звiтний перiод
Амортизацiйнi вiдрахування

-

Первiсна вартiсть
Накопичена амортизацiя
Чиста балансова вартiсть

153
55 334

20 474
20 474
Станом на 31.12.11
932 395
932 395
368 111
368 111
564 284
564 284

Первiсна вартiсть
Накопичена амортизацiя
Чиста балансова вартiсть
Надходження за звiтний перiод
Амортизацiйнi вiдрахування

153
55 334
-

-

23
23
18 648
18 648
Станом на 31.12.12
932 418
932 418
386 759
386 759
545 659
545 659

Iнвестицiйна нерухомiсть вiдображена за собiвартiстю придбання.
Обмежень можливостей Товариства щодо реалiзацiї iнвестицiйної нерухомостi та контрактних
зобов'язань щодо її ремонту, обслуговування чи полiпшення не iснує. Договiрних зобов'язань на
придбання або зведення iнвестицiйної нерухомостi Товариство не має.
8. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
8.1. Нематерiальнi активи
Первiсна вартiсть
Накопичена амортизацiя
Чиста балансова вартiсть
Нематерiальнi активи у процесi розробки
Лiцензiї та спецiальнi дозволи
Програмне забезпечення
Iншi нематерiальнi активи
Чиста балансова вартiсть

31.12.2012
158
157
1

31.12.2011
174
170
4

-

-

1
1

4
4

Придбанi нематерiальнi активи Товариство враховує за собiвартiстю. Подальша оцiнка
нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 38 "Нематерiальнi активи" i складає
собiвартiсть нематерiального активу за вирахуванням зносу або збиткiв вiд зменшення
корисностi нематерiального активу.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховувалась на прямолiнiйнiй основi, виходячи з
термiнiв корисної дiї нематерiального активу. Термiн корисної дiї лiцензiй та програмного
забезпечення складає 6 рокiв.

Протягом звiтного перiоду Товариство не несла витрат на дослiдження та розробки. Договiрних
зобов'язань на придбання або створення об'єктiв нематерiальних активiв Товариство не має.
Об'єктiв iнтелектуальної власностi, не визнаних в якостi нематерiальних активiв, Товариство не
має. Рух нематерiальних активiв за групами наведений у таблицi 7.2.
8.2. Рух нематерiальних
Програмне
нематерiальнi
активiв за групами
забезпечення
у
активи
Разом
Первiсна вартiсть
174
Накопичена амортизацiя
Чиста балансова вартiсть

процесi

-

спецiальнi

Станом на 01.01.2012
2

136

-

-

дозволи

36 170
4
3

Станом на 31.12.2012
2
2
-

Iншi

36

132
4

-

-

Лiцензiї та

розробки

2
-

Амортизацiйнi вiдрахування
3
Первiсна вартiсть
36
158
Накопичена амортизацiя
Чиста балансова вартiсть
1

Нематерiальнi активи

-

120

119
1

36 157
-

9. ЗАПАСИ
9.1. Запаси
Паливо
Запаснi частини
Будiвельнi матерiали
Iншi
Разом:

31.12.2012

31.12.2011
11
1
1

170
183

14
2
2
171
189

Запаси вiдображенi за первiсною вартiстю, яка складається з фактичних витрат на їх придбання.
Запаси, якi виступали б предметом застави, як забезпечення банкiвських кредитiв станом на 31
грудня 2012 р. вiдсутнi.
10. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
10.1. Торгiвельна дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть покупцiв
Резерв сумнiвних боргiв
Разом: 3 512 3 127
10.2. Торгiвельна дебiторська заборгованiсть
За основними контрагентами
ПП "Комерцiйне Агенство "Вояж"
ТОВ "Культурний центр Москва"
ТОВ "ТРК Боулiнг-клуб"
ТОВ "Майстер компанi"

31.12.2012
3 698
186

31.12.2012
1 433
885
248
158

31.12.2011
3 131
4

31.12.2011
724
696
414
-

ТОВ "ФУДМАРКЕТ"
ТОВ "Локос"
ФОП Головань I.Г.
ТОВ "МЕЛОН ФЕШН УКРАЇНА"
ТОВ "СТОРЕ 205"
ФОП Вальтiна Т.I.
ТОВ "Терра-Центр"
Iншi
Разом:
10.3. Резерв сумнiвних боргiв
На початок року
Списання боргiв
Вiдрахування до резерву
На кiнець року

123

128

107
106

-

254
249
201

-

173

452
3 512

288
3 127

Рiк, що закiнчився 31.12.2012
4
182
186

10.4. Iнша заборгованiсть
Витрати, що сплаченi авансом
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
Iншi оборотнi активи
Разом:

31.12.2012
1 136
31
2 613
3 780

10.5. Витрати, що сплаченi авансом
за контрагентами
ПАТ "Київенерго"
Iншi
Разом:

31.12.2012
31.12.2011
1 036
1 424
100
130
1 136
1 554

10.6. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
та iншi оборотнi активи за контрагентами
Податковi зобов'язання
Податковий кредит
Iншi
Разом:

31.12.2011
1 554
36
2597
4 187

31.12.2012
31.12.2011
2 612
2 591
1
6
31
36
2 644
2 633

11. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
11.1. Грошовi кошти
31.12.2012
31.12.2011
Грошi на банкiвських рахунках в нацiональнiй валютi
1 073
4 911
Грошовi кошти в дорозi
41
27
Грошi у касi
3
Разом:
1 117
4 938
Станом на 31.12.2012 грошовi кошти, використання яких Товариством було б неможливе або
ускладнене, вiдсутнi. Невикористаних лiмiтiв кредитних лiнiй, якi могли б бути використанi
Товариством для поповнення оборотних коштiв, станом на 31.12.2012 Товариство не має.
12. ВИПУЩЕНИЙ КАПIТАЛ
12.1. Випущений капiтал
Статутний капiтал

31.12.2012
1 951

31.12.2011
1 951

Разом:

1 951

1 951

12.2. Додатковий капiтал
Переоцiнка активiв
Разом:

31.12.2012
578 589
578 589

12.3. Резерви
Резервний капiтал
Разом:

31.12.2012

31.12.2011
578 377
578 377

31.12.2011
475

475

475
475

13. ТОРГIВЕЛЬНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА IНШI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
13.1. Торгiвельна кредиторська заборгованiсть
та iншi зобов'язання
31.12.2012
31.12.2011
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть
204
191
Аванси отриманi
15 070
15 082
Iншi кредиторська заборгованiсть
248 664
321 804
Разом:
263 938
337 077
13.2. Торгiвельна кредиторська заборгованiсть
за основними контрагентами
ПП "ДЕН"
ТОВ "АВАНКАРД"
ТОВ "IВIК"
ФОП Трушкiн В.Ю.
Iншi
Разом:
13.3 Аванси отриманi
ТОВ "Брокард-Україна"
ТОВ "БОМОНД ГРУПП"
ТОВ "Спортмастер-Україна"
ТОВ "ОСТIН"
ПП "Комерцiйне Агенство "Вояж"
ДП "МАРАТЕКС"
ТОВ "Золотая галерея"
ПрАТ "Дика Орхiдея, Україна"
ТОВ "МТI"
ДП "ЛПП Україна" АТ "ЛПП"
ПАТ "Київський ювелiрний завод"
ТОВ "ЮСК Україна"
ПрАТ "Карло Пазолiнi Трейдiнг"
ТОВ "Євросет"
ТОВ "Паретон"
ТОВ "Амато"
ТОВ "Золотой ларец"
ТОВ "ДЕВIЗ"
ТОВ "КОФЕ ХАУЗ УКРАЇНА"
iншi
Разом:

31.12.2012
74
34
19
20
57
204
31.12.2012
1 310
1 212
1 060
630
600
442
363
323
310
283
223
222
195
182
159
7 556
15 070

31.12.2011
88
34
50
19
191
31.12.2011
1 288
1 197
980
625
600
430
347
245
276
238
195
292
305
259
161
7 644
15 082

13.4. Iншi зобов'язання
Позики
Податковий кредит
Iншi
Разом:

31.12.2012
244 958
180
3 526
248 664

31.12.2011
318 234
253
3 317
321 804

14. ВИПЛАТИ ПРАЦIВНИКАМ
14.1 Заборгованiсть за виплатами по персоналу
31.12.2012
Заборгованiсть перед персоналом
14
Заборгованiсть перед фондами соцiального страхування
Разом:
14
14.2. Витрати на персонал
Заробiтна плата
Соцiальнi витрати
Разом:

31.12.2011
1
1

Рiк, що закiнчився 31.12.2012
5 949
1 750
7 699

Єдиними виплатами працiвникам Товариства є короткостроковi виплати: заробiтна плата,
одноразовi премiї, внески на соцiальне страхування, компенсацiя невикористаної вiдпустки та
iншi виплати i на-рахування, якi здiйснюються вiдповiдно до законодавства України.
15. ПРОГРАМИ ПЕНСIЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Товариство здiйснює платежi до Пенсiйного фонду України за ставками та в розмiрах
визначених законодавством України. Нiяких iнших програм пенсiйного забезпечення
Товариство не використовує. Будь-якi можливi одноразовi платежi працiвникам, що виходять на
пенсiю, Товариство визнає витра-тами перiоду, в якому такi виплати здiйснювалися.
16. ЗМIНИ В ОБЛIКОВIЙ ПОЛIТИЦI
Протягом звiтного перiоду облiкова полiтика Товариства не змiнювалася.
17. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Згiдно з вимогами МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" керiвництво Товариства повiдомляє,
що пiсля звiтної дати коригуючи подiї, якi могли б значно вплинути на суми активiв та
зобов'язань Товариства станом на 31.12.2012, не вiдбувалися.
н/д
н/д
н/д

