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

Левiнзон Ростислав

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

29.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
01564897
4. Місцезнаходження
01135, Україна, Шевченкiвський р-н, м.Київ, пл. Перемоги, 3
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 581-00-12, (044) 581-00-12
6. Електронна поштова адреса
levinzon.r@dc-leonardo.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

29.04.2015
(дата)

78 (4122) Бюлетень. Цiннi папери
України

2. Річна інформація опублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

ukraina.ua
(адреса сторінки)

30.04.2015
(дата)

в мережі Інтернет 30.04.2015
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
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22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:
Не заповненнi наступнi вiдомостi:

2. Лiцензiйна дiяльнiсть Товариством не здiйснюється;

3. Товариство не брало участi у створеннi юридичних осiб;

4. Посаду корпоративного секретаря в товариствi не створено;

5. Товариство не проводило рейтингової оцiнки;

12.2 Облiгацiї Товариством не випускались;

12.3 Iншi цiннi папери Товариство не випускало;

12.4 Похiднi цiннi папери не випускались;

12.5 Протягом звiтного перiоду власнi акцiї не викупалися;

X
X

14.4 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;

14.5 Реалiзацiї продукцiї в поточному роцi не було;

15. Товариство не здiйснювало забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;

16. Товариства не здiйснювало розмiщення iпотечних цiнних паперiв;

18.-27. Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв, iпотечних облiгацiй,
iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН;

30. Фiнансова звiтнiсть емiтента, що складена за Нацiональними положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку не складалась;

32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не наводиться, оскiльки Товариство не здiйснювало
випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi
об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №625772
3. Дата проведення державної реєстрації
11.08.1993
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
1951035,6
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
44
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
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.
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"
2) МФО банку
300346
3) Поточний рахунок
26002012726002
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"
5) МФО банку
300346
6) Поточний рахунок
26002012726002

IV. 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
учасника
та/або учасника
Фонд державного майна
України

00032945

Місцезнаходження

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

01133, Шевченкiвський р-н, м.
Київ, Кутузова, 18/9

0

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

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

Усього

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
0

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiя Quinn Interests Sweden AB
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
5566883046
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
29.04.2013, обрано до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв
9) Опис
Ревiзiйна комiсiя на чолi з головою комiсiї здiйснює перевiрку фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно
шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть,
та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв Товариства. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної
комiсiї, порядок прийняття нею рiшень визначаються вiдповiдно до положень Статуту
Товариства, чинного законодавства України, та договору з ними. Затвердженi загальними
зборами акцiонерiв Товариства умови договорiв з членами Ревiзiйної Комiсiї не передбачають
отримання членами Ревiзiйної Комiсiї винагороди вiд Товариства за виконання своїх обов'язкiв.
Голова Ревiзiйної комiсiї органiзовує роботу комiсiї, скликає засiдання, головує на них,
органiзовує ведення протоколу засiдання, доведення до адресатiв висновкiв (актiв) ревiзiйної
комiсiї, пiдписує документи комiсiї, та представляє її в органах управлiння Товариства.
1) Посада
Голова Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Левiнзон Ростислав
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження

1965
5) Освіта
Нацiональний аерокосмiчний унiверситет iм. М. Е. Жуковського (ХАI), 1982-1988,
iнженер-механiк.
6) Стаж роботи (років)
27
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Плаза Центерс Юкрейн", директор; ТОВ "КВIНН ПРОПЕРТIЗ ЮКРЕЙН"
генеральний директор; ПАТ "Унiвермаг "Україна" виконуючий обов'язки Директора
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
14.06.2013, обрано безстроково
9) Опис
Повноваження Голови Правлiння Товариства:
- здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства;
- забезпечує виконання рiшень, що приймаються Загальними зборами та Наглядовою радою
Товариства;
- приймає рiшення, видає накази та розпорядження з усiх питань дiяльностi Товариства;
- готує питання, що мають бути винесенi на розгляд Загальних зборiв Акцiонерiв та проекти
рiшень Зборiв з цих питань;
- вiдповiдає за дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших
структурних пiдроздiлiв, органiзовує та контролює їх роботу.
- приймає на роботу i звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, визначає термiн i умови
прийому на роботу працiвникiв Товариства, включаючи визначення розмiру заробiтної плати,
премiй та заохочувальних виплат, крiм працiвникiв, прийняття на роботу та звiльнення яких
вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства; застосовує засоби заохочення до
працiвникiв;
- притягає посадових осiб та iнших працiвникiв Товариства до вiдповiдальностi за порушення їх
трудових обов'язкiв, трудової дисциплiни, за заподiяння шкоди iнтересам та майну Товариства,
окрiм випадкiв, коли притягнення до вiдповiдальностi вiдповiдного працiвника належить до
компетенцiї iнших органiв Товариства;
Голова Правлiння, Левiнзон Ростислав, непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має. На посаду був обраний безстроково. Згоди на розголошення паспортних даних
не надавав. Посадова особа отримувала винагороду у формi заробiтної плати згiдно зi штатним
розкладом.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiя Quinn Investments Sweden AB
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
5566850748
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
29.04.2013, обрано на 3 роки
9) Опис
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в
межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть
Правлiння Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв
Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду,
а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом
Наглядової ради.
Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну
дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв Товариства. Якщо iнше не встановлено
чинним законодавством України, строк повноважень членiв Наглядової ради визначається
Загальними зборами, на яких приймається рiшення про їх обрання; при цьому такий строк не
може перевищувати трьох рокiв. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється виключно
шляхом кумулятивного голосування.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiя Quinn Building Sweden AB
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
5566947411
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
29.04.2013, обрано на 3 роки
9) Опис
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в
межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть
Правлiння Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв
Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду,
а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом
Наглядової ради.
Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну
дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв Товариства. Якщо iнше не встановлено
чинним законодавством України, строк повноважень членiв Наглядової ради визначається
Загальними зборами, на яких приймається рiшення про їх обрання; при цьому такий строк не
може перевищувати трьох рокiв. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється виключно
шляхом кумулятивного голосування.
1) Посада
Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiя Quinn Holdings Sweden AB
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
5566882949
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
29.04.2013, обрано на 3 роки
9) Опис
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в
межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть
Правлiння Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв
Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду,
а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом
Наглядової ради.
Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну
дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв Товариства. Якщо iнше не встановлено
чинним законодавством України, строк повноважень членiв Наглядової ради визначається
Загальними зборами, на яких приймається рiшення про їх обрання; при цьому такий строк не
може перевищувати трьох рокiв. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється виключно
шляхом кумулятивного голосування.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiя Quinn Way Sweden AB
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
5566882956
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
29.04.2013, обрано на 3 роки
9) Опис
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в
межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть
Правлiння Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв

Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду,
а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом
Наглядової ради.
Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну
дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв Товариства. Якщо iнше не встановлено
чинним законодавством України, строк повноважень членiв Наглядової ради визначається
Загальними зборами, на яких приймається рiшення про їх обрання; при цьому такий строк не
може перевищувати трьох рокiв. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється виключно
шляхом кумулятивного голосування.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiя Quinn Land Sweden AB
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
5566883053
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
29.04.2013, обрано до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв
9) Опис
Ревiзiйна комiсiя на чолi з головою комiсiї здiйснює перевiрку фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно
шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть,
та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв Товариства. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної
комiсiї, порядок прийняття нею рiшень визначаються вiдповiдно до положень Статуту
Товариства, чинного законодавства України, та договору з ними. Затвердженi загальними
зборами акцiонерiв Товариства умови договорiв з членами Ревiзiйної Комiсiї не передбачають
отримання членами Ревiзiйної Комiсiї винагороди вiд Товариства за виконання своїх обов'язкiв.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Компанiя Quinn Hotels Sweden AB
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
5566948716
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
29.04.2013, обрано до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв
9) Опис
Ревiзiйна комiсiя на чолi з головою комiсiї здiйснює перевiрку фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно
шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть,
та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв Товариства. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної
комiсiї, порядок прийняття нею рiшень визначаються вiдповiдно до положень Статуту
Товариства, чинного законодавства України, та договору з ними. Затвердженi загальними
зборами акцiонерiв Товариства умови договорiв з членами Ревiзiйної Комiсiї не передбачають
отримання членами Ревiзiйної Комiсiї винагороди вiд Товариства за виконання своїх обов'язкiв.
1) Посада
Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мозольова Оксана Юрiївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1983
5) Освіта
Нацiональний педагогiчний унiверситет iм. М. Драгоманова, 2000-2005, "iноземна
фiлологiя", спецiалiст, Академiя мунiципального управлiння, 2005-2008, "фiнанси", спецiалiст.
6) Стаж роботи (років)
15
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Унiвермаг "Україна" - заступник Директора; ТОВ "ДОЗСТ "Славутич" - Головний
бухгалтер; ТОВ "КВIНН ПРОПЕРТIЗ ЮКРЕЙН" - Головний бухгалтер.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
14.06.2013, обрано безстроково
9) Опис
Функцiональнi обов'язки заступника голови Правлiння з фiнансових питань:
- забезпечення виконання рiшень, що приймаються Загальними зборами, Наглядовою радою,
Правлiнням Товариства.
- контроль суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни Товариства.
- здiйснює контроль за станом, рухом та цiльовим використанням фiнансових коштiв,
результатами фiнансово-господарської дiяльностi, виконанням податкових зобов'язань,
збереженням власностi Товариства.
- керує дiяльнiстю фiнансової служби, забезпечує своєчасне складання фiнансової та
податкової звiтностi i надання її в установленому порядку до вiдповiдних органiв.
Посадова особа Товариства, Мозольова Оксана Юрiївна, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Особа виконує обов'язки Головного бухгалтера за сумiщенням посад,
безстроково. Згоди на розголошення паспортних даних не надавала. Посадова особа отримувала
винагороду у формi заробiтної плати згiдно зi штатним розкладом

1) Посада
Заступник Голови Правлiння з технiчних питань
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вольський Микола Вiталiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1982
5) Освіта
Харкiвська
нацiональна
академiя
мiського
господарства,
2000-2005,
iнженер-електромеханiк
6) Стаж роботи (років)
13
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Унiвермаг "Україна" - заступник Директора; ТОВ "КВIНН ПРОПЕРТIЗ ЮКРЕЙН"
- керiвник департаменту безпеки та експлуатацiї.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
14.06.2013, обрано безстроково
9) Опис
Функцiональнi обов'язки заступника Голови Правлiння з технiчних питань:
- контроль i безпосередня участь у вирiшеннi технiчних завдань дiяльностi Товариства;
- керiвництво та контроль за здiйсненням необхiдних заходiв з технiки безпеки , охорони працi
товариства;
- керує дiяльнiстю та контролює результати роботи пiдрядних органiзацiй, забезпечуючи
належний рiвень технiчного оснащення стану Будiвлi, скорочення матерiальних, фiнансових i
трудових витрат на утримання Будiвлi, їх високу якiсть, довговiчнiсть згiдно з державними
стандартами, технiчними умовами i рацiональне використання всiх видiв ресурсiв;
- забезпечує органiзацiю охорони Будiвлi та iншого майна товариства.
Посадова особа Товариства, Вольський Микола Вiталiйович, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Особа виконує обов'язки заступника голови Правлiння з
технiчних питань, безстроково. Згоди на розголошення паспортних даних не надавав. Посадова
особа отримувала винагороду у формi заробiтної плати згiдно зi штатним розкладом

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1
Голова Ревiзiйної
комiсiї
Голова Правлiння
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Ревiзiйної
комiсiї
Член Ревiзiйної
комiсiї
Заступник голови
правлiння з
фiнансових питань
Заступник Голови
Правлiння з
технiчних питань

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Компанiя Quinn
Interests Sweden
AB
Левiнзон
Ростислав
Компанiя Quinn
Investments
Sweden AB
Компанiя Quinn
Building Sweden
AB
Компанiя Quinn
Holdings Sweden
AB
Компанiя Quinn
Way Sweden AB
Компанiя Quinn
Land Sweden AB
Компанiя Quinn
Hotels Sweden AB
Мозольова Оксана
Юрiївна

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

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
1

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

5
0,000003

6
1

7
0

8
0

9
0

0

0

0

0

0

0

5566850748

1 050 001

2,6909

1 050 0
01

0

0

0

5566947411

1

0,000003

1

0

0

0

5566882949

35 935 39
6

92,0931

35 935
396

0

0

0

5566882956

1

0,000003

1

0

0

0

5566883053

1

0,000003

1

0

0

0

5566948716

1

0,000003

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 985 40
2

94,784015

36 985
402

0

0

0

3
5566883046

Вольський Микола
Вiталiйович
Усього

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Компанiя "Quinn Holdings
Sweden AB"

Код за
ЄДРПОУ
55668829
49

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Місцезнаходження
10139, Швецiя,
Стокгольм,
Сеттерволлз
Адвокатбюро АБ, а/с
1050
Серія, номер, дата
видачі паспорта,
найменування органу,
який видав паспорт
Усього

Кількість
акцій
(шт.)
35 935 39
6

Кількість
акцій
(шт.)
35 935 39
6

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
92,0931

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
92,0931

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейовані іменні

35 935 396

0

0

Привілейовані на
пред'явник
а
0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

35 935 396

0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
позачергові
X
30.12.2014
92,35
Загальнi збори було скликано i проведено Наглядовою радою ПАТ "Унiвермаг
"Україна".
Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах, та прийнятi рiшення:
1.
Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УНIВЕРМАГ
"УКРАЇНА"
Рiшення прийнято:
"Обрати Лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УНIВЕРМАГ
"Україна" у наступному складi:
Дмитренко Надiя Андрiївна - член Лiчильної комiсiї;
Воловнiк Юрiй Володимирович - член Лiчильної комiсiї;
Франко Оксана Iгорiвна - член Лiчильної комiсiї;
Зеленюк Ростислав Андрiйович - член Лiчильної комiсiї.
Встановити, що обрана Лiчильна комiсiя ПАТ "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА"
продовжуватиме виконувати свої вiдповiднi повноваження i на наступних
загальних зборах акцiонерiв ПАТ "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА", до моменту її
переобрання загальними зборами акцiонерiв ПАТ "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА".
Встановити, що обрана Лiчильна комiсiя ПАТ "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА"
правомочна здiйснювати всi та будь-якi з її функцiй та/або повноважень за умови
присутностi на загальних зборах акцiонерiв ПАТ "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА" та
участi у роботi загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА"
принаймнi трьох осiб, обраних до складу Лiчильної комiсiї цими Загальними
Зборами Акцiонерiв.".
2.
Звiт Правлiння ПАТ "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати
дiяльностi, доповiдь звiту Правлiння ПАТ "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА" про
результати дiяльностi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння
ПАТ "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати дiяльностi.
Рiшення прийнято:
"Затвердити звiт Правлiння ПАТ "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати
дiяльностi в 2013 роцi. Визнати роботу Правлiння ПАТ "УНIВЕРМАГ
"УКРАЇНА" в 2013 роцi задовiльною".
3.
Звiт Наглядової Ради ПАТ "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати
дiяльностi, доповiдь звiту Наглядової Ради ПАТ "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА" про
результати дiяльностi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Наглядової Ради ПАТ "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати дiяльностi.
Рiшення прийнято
"Затвердити звiт Наглядової Ради ПАТ "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА" про результати
дiяльностi в 2013 роцi. Визнати роботу Наглядової Ради ПАТ "УНIВЕРМАГ
"УКРАЇНА" в 2013 роцi задовiльною".
4.
Звiт та висновок Ревiзiйної Комiсiї ПАТ "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА",
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної Комiсiї ПАТ
"УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА".
Рiшення прийнято:
"Затвердити звiт Ревiзiйної Комiсiї ПАТ "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА" про
результати дiяльностi Ревiзiйної Комiсiї ПАТ "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА" у 2013
роцi; затвердити висновок Ревiзiйної Комiсiї ПАТ "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА" по
звiту про фiнансовi результати i балансу ПАТ "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА" за 2013
рiк".
5.
Затвердження рiчного звiту ПАТ "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА" за 2013 рiк, в
тому числi звiту про фiнансовi результати та балансу.
Рiшення прийнято:

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

"Затвердити рiчний звiт ПАТ "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА" за 2013 рiк, в тому числi
звiт про фiнансовi результати та баланс"
6.
Розподiл чистого прибутку ПАТ "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА" за
результатами дiяльностi у 2013 роцi та нерозподiленого прибутку попереднiх
перiодiв, затвердження розмiру дивiдендiв.
Рiшення прийнято:
"Розподiлити чистий прибуток ПАТ "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА" за результатами
дiяльностi у 2013 роцi та, частково, нерозподiлений прибуток попереднiх
перiодiв, а саме:
6.1. затвердити розмiр дивiдендiв та виплатити дивiденди в сукупному розмiрi 44
873 818 (сорок чотири мiльйони вiсiмсот сiмдесят три тисячi вiсiмсот
вiсiмнадцять) гривень 80 копiйок, що у розрахунку (нарахуваннi) на одну акцiю
ПАТ "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА" становить 1 (одну) гривню 15 копiйок (надалi "Дивiденди").
6.1.1. Наглядовiй Радi ПАТ "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА" встановити дату
складання перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, а також строк
та порядок виплати Дивiдендiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
6.1.2. ПАТ "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА" повiдомити акцiонерiв про встановлений
Наглядовою Радою строк та порядок виплати Дивiдендiв у встановлений законом
строк.
6.1.3. Правлiнню ПАТ "УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА" забезпечити нарахування та
виплату Дивiдендiв у сумi, що визначена Загальними Зборами, та в порядку i
строки, що будуть визначенi Наглядовою Радою, вiдповiдно до законодавства.
6.2. Залишити нерозподiленим прибуток в розмiрi 221 082 181 (двiстi двадцять
один мiльйон вiсiмдесят двi тисячi сто вiсiмдесят одна) гривень 20 копiйок.".

VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
0
0
0
0

За результатами періоду,
що передував звітному
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
44 873 818,8
0
1,15
0

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
0
0
0
0
Сума виплачених дивідендів, грн.
31.12.2014
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
30.06.2015
Дата виплати дивідендів
30 грудня 2014 року було прийнято рiшення позачергових Загальних зборiв
Опис
акцiонерiв Товариства про виплату дивiдендiв за простими акцiями Товариства за
результатами роботи Товариства у 2014 роцi та, частково, нерозподiлений
прибуток попереднiх перiодiв.
Рiшенням було визначено наступне:
Загальний обсяг виплати дивiдендiв розмiрi 44 873 818 (сорок чотири мiльйони
вiсiмсот сiмдесят три тисячi вiсiмсот вiсiмнадцять) гривень 80 копiйок,
сума дивiдендiв на 1 просту акцiю, 1,15 грн;
Наглядова рада Товариства визначила:
останнiм днем строку виплати Дивiдендiв є 30 червня 2015 року;
датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв є 31
грудня 2014 року.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Крестон Джi Сi Джi
Аудит"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
31586485
03150, м. Київ, вул. Горького, 172
2846
Аудиторська Палата України
26.01.2012
(044) 351-11-78
(044) 351-11-79
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає
аудиторськi послуги емiтенту
Аудитор (аудиторська фiрма) надає
аудиторськi
послуги
емiтенту
вiдповiдно до договору № 769/04 вiд 13
грудня 2013 року
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя

Організаційно-правова форма
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
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
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

"Декра"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
24685310
76005, Iвано-Франкiвська обл.,
м.Iвано-Франкiвськ, вул.Чорновола,
103
АЕ 263222
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку України
28.02.2002
(0342) 52-71-62
(0342) 52-71-62
Юридична особа, яка здiйснює
професiйну депозитарну дiяльнiсть
депозитарної установи
Надає послуги депозитарної установи
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" (ПАТ
"НДУ")
Публічне акціонерне товариство
30370711
01001, Київська обл., м. Київ, ВУЛИЦЯ
НИЖНIЙ ВАЛ, будинок 17/8
(044) 205-32-01
(044) 205-32-01
Юридична особа, яка здiйснює
професiйну депозитарну дiяльнiсть
Обслуговування операцiй емiтента
щодо випущених ним цiнних паперiв,
зберiгання
цiнних
паперiв,
обслуговування обiгу цiнних паперiв.
Товариство з додатковою
вiдповiдальнiстю Страхова компанiя
"Альфа Гарант"
Товариство з додатковою
відповідальністю
32382598
01133, Київська обл., м. Київ, бул-р
Лесi Українки, 26
АВ 594280
-

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
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
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

26.01.2012
(044) 591-63-23
(044) 591-63-22
Юридична особа, що надає послуги за
страхуванням емiтенту
Юридична особа, що надає послуги за
страхуванням
вiдповiдальностi
емiтенту
Приватне акцiонерне товариство "СК
ПЗУ Україна"
Приватне акціонерне товариство
20782312
04112, Київська обл., м. Київ, вул.
Дегтярiвська, 62
АВ 500118
Державна комiсiя з регулювання
фiнансових послуг України
15.12.2009
(044) 238-62-38
(044) 581-04-55
Юридична особа, що надає послуги за
страхуванням вiдповiдальностi
емiтенту
Юридична особа, що надає послуги за
страхуванням
вiдповiдальностi
та
майна емiтента
Адвокатське об'єднання "Меджiстерс"
Інші організаційно-правові форми
37270543
01030, Київська обл., м. Київ, вул.
Володимирська, 38
Не передбачено
(044) 492-82-82
(044) 492-82-72
Юридична особа, яка надає правову
допомогу емiтенту
Юридична особа, яка надає правову
допомогу емiтенту

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
08.10.2013

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
152/1/2013

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку
України

4
UA1001221001

Тип цінного
папера
5
Акція проста
бездокумента
рна іменна

Форма
існування
та форма
випуску
6
Бездокумент
арні іменні

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

7
0,05

8
39 020 71
2

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

9
1 951 035,6

10
100

XI. 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 з Вiдкритого акцiонерного товариства
"Унiвермаг "Україна" на Публiчне акцiонерне товариство "Унiвермаг "Україна" вiдповiдно до
вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". В 2013 роцi з метою виконання вимог
абзацу першого пункту п'ятого роздiлу XVII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону
України "Про акцiонернi товариства", випуск простих iменних акцiй ПАТ "УНIВЕРМАГ
"УКРАЇНА" переведено з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
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 попередніх
звітних періодів
Органiзацiйна структура управлiння Товариством забезпечує найбiльшу керованiсть
пiдприємства, як великого Торгового та Розважального центру м.Києва, пiд дахом якого працює
близько 150 орендарiв та обслуговуючих фiрм та компанiй. Питання безпечної експлуатацiї
будiвлi унiвермагу у 2014 роцi вирiшували:-Департамент безпеки та експлуатацiї. Безпосередньо
роботу по пiдбору орендарiв, проведенню маркетингових заходiв здiйснює: - Департамент по
роботi з орендарями у 2014 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
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу Товариства у
2014 - 44 особи, що на 6 осiб менше, нiж у 2013 роцi. Зменшення кiлькостi штатних
працiвникiв
вiдбулося за рахунок оптимiзацiї органiзацiйної структури Товариства.
Найбiльша кiлькiсть
працiвникiв працює у технiчному департаментi - 30 осiб.

Середньооблiкова кiлькiсть позаштатних працiвникiв у 2014 роцi - 3 особи.
Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2014 рiк - 4 977 тис. грн., що на 16,7 тис. грн. бiльше,
нiж у 2013 роцi. Оклади у звiтному перiодi не пiдвищувалися.
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.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Товариство не приймає участi у спiльнiй дiяльностi з iншими органiзацiями
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)
Облiкова полiтика призначена для складання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
I. Загальнi положення
Дана облiкова полiтика призначена для складання фiнансової звiтностi ПАТ "Унiвермаг
"Україна" (далi - товариство) у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi,
що прийнятi Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та офiцiйно оприлюдненi
на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України (далi - МСФЗ).
Змiни в облiковiй полiтицi можуть мати мiсце у випадку:
якщо змiни вимагаються МСФЗ;
необхiдностi застосування якого-небудь iншого способу вiдображення господарських
операцiй, активiв, зобов'язань, власного капiталу, результатiв дiяльностi для бiльш правдивого

вiдображення подiй та угод у фiнансовiй звiтностi товариства при умовi, що данi змiни
призведуть до надання бiльш доречної та надiйної iнформацiї про фiнансовий стан, фiнансовi
результати дiяльностi або грошовi потоки.
Сума поправки, яка виникає в результатi змiни облiкової полiтики, вiдображається у фiнансовiй
звiтностi шляхом коригування залишку кожного компонента власного капiталу на початок
перiоду, на який ця змiна впливає, за найперший поданий попереднiй перiод, а також коригувати
iншi порiвняльнi суми, iнформацiя про якi розкрита за кожний поданий попереднiй перiод, так,
наче нова облiкова полiтика застосовувалася завжди.
При вiдсутностi вiдповiдного стандарту з питань складання фiнансової звiтностi, що виникли,
товариство використовує свої професiйнi судження для розробки положень облiкової полiтики.
Звiтною датою є 31 грудня звiтного року. Звiтним вважається перiод з 1 сiчня по 31 грудня
звiтного року.
Валюта звiтностi - валюта України (гривня), звiтнiсть надається в тисячах гривень. Валюта
оцiнки - валюта України.
У вiдповiдностi до п. 10 МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв", фiнансова звiтнiсть товариства
складається з наступних компонентiв:
1.
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан);
2.
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про прибутки i збитки);
3.
- Звiт про iнший сукупний дохiд;
4.
- Звiт про власний капiтал (Звiт про змiни у власному капiталi);
5.
- Звiт про рух грошових коштiв;
6.
- Примiтки до фiнансової звiтностi, включаючи опис iснуючої облiкової полiтики.
В примiтках розкривається iнформацiя, яка:
вимагається МСФЗ та не подається безпосередньо в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан),
Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про прибутки i збитки), Звiтi про iнший сукупний дохiд,
Звiтi про власний капiтал (Звiтi про змiни у власному капiталi) чи Звiтi про рух грошових
коштiв;
є доречною для розумiння будь-якого iз цих звiтiв.
Примiтки мiстять опис умовних зобов'язань та невизнаних договiрних зобов'язань, мету та
полiтику управлiння ризиками в товариствi.
Примiтки до фiнансової звiтностi, крiм iнформацiї, яка передбачена МСФЗ, мiстять також
iнформацiю, яка вимагається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
України та iншими законодавчими та нормативними актами, що дiють в Українi.
Для складання фiнансової звiтностi товариство використовує стандарти i тлумачення, якi є
чинними станом на дату її складання.
II. Основнi положення облiкової полiтики
Основнi засоби
Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове
положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до
стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд
знецiнення.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi
збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи.
Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище
критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в
якому вони були понесенi.
Сума, що амортизується, - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена
вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це
передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту
основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг
того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного

використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж
термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного
методу.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї
передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд
оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.
Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв,
визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в
прибутках i збитках.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих
операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i
накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну
корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i
метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi
змiни в оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв.
Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або
вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального
активу, що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу,
включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання.
Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв
Товариство проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi
матерiальних i нематерiальних активiв на кожну звiтну дату. В разi виявлення будь-яких таких
iндикаторiв розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для визначення розмiру
збитку вiд знецiнення (якщо такий є). Якщо неможливо оцiнити вiдшкодовану вартiсть окремого
активу, Товариство оцiнює вiдшкодовану вартiсть генеруючої одиницi, до якої вiдноситься
такий актив.
Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання i нематерiальнi активи,
не готовi до використання, оцiнюються на предмет знецiнення як мiнiмум щорiк i при виявленнi
будь-яких ознак можливого знецiнення.
Вiдшкодована вартiсть визначається як бiльша iз справедливої вартостi активу за вирахуванням
витрат на реалiзацiю i експлуатацiйної цiнностi. При оцiнцi експлуатацiйної цiнностi, очiкуванi
майбутнi потоки грошових коштiв дисконтуються до приведеної вартостi з використанням
ставки дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi
грошей в часi i ризикiв, властивих даному активу, вiдносно яких оцiнка майбутнiх грошових
потокiв не коректувалася.
Якщо вiдшкодована вартiсть активу (або генеруючої одиницi) виявляється нижчою за його
балансову вартiсть, балансова вартiсть цього активу (генеруючої одиницi) зменшується до
вiдшкодованої вартостi. Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдображаються в прибутках i збитках,
за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку збиток
вiд знецiнення враховується як зменшення резерву по переоцiнцi.
У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу
(генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його
вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть,
яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючiй одиницi) не був вiдображений збиток
вiд знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в
прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В
цьому випадку вiдновлення збитку вiд знецiнення враховується як збiльшення резерву по
переоцiнцi.

Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть - нерухомiсть (земля чи будiвля, або частина будiвлi, або їх
поєднання), утримувана (власником або орендарем згiдно з угодою про фiнансову оренду) з
метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох
цiлей, а не для:
а) використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для
адмiнiстративних цiлей, або
б) продажу в звичайному ходi дiяльностi.
Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли:
а) є ймовiрнiсть того, що суб'єкт господарювання отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi
пов'язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю;
б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити.
Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється первiсно за її собiвартiстю. Витрати на операцiю
включаються до первiсної оцiнки.
Пiсля початкового визнання iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за справедливою вартiстю.
Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в
прибутку або збитку за перiод, у якому вiн виникає.
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi повинна вiдображати ринковi умови на кiнець
звiтного перiоду.
У випадку переведення з iнвестицiйної нерухомостi, облiкованої за справедливою вартiстю, до
нерухомостi, зайнятої власником, або до запасiв, собiвартiсть нерухомостi для подальшого
облiку за МСБО 16 або МСБО 2 має бути її справедливою вартiстю на дату змiни у
використаннi.
Визнання iнвестицiйної нерухомостi слiд припиняти (виключати зi звiту про фiнансовий стан)
при вибуттi або коли iнвестицiйна нерухомiсть вилучається з використання на постiйнiй основi i
не очiкується жодних економiчних вигiд вiд її вибуття.
Необоротнi активи, якi утримуються для продажу
Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу оцiнюються по
найменшiй вартостi - або балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за вирахуванням витрат
на продаж. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу не пiдлягають амортизацiї.
Грошовi кошти
Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а також
банкiвськi депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв.
Строковi депозити
Строковi депозити включають в себе банкiвськi депозити з початковим строком вiд трьох
мiсяцiв до року.
Дебiторська заборгованiсть
Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю плюс
витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цього фiнансового активу. Справедливою
вартiстю дебiторської заборгованостi є справедлива вартiсть наданої (отриманої) компенсацiї.
Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою собiвартiстю, з урахуванням збиткiв вiд
зменшення корисностi. Станом на кожну звiтну дату товариство оцiнює, чи iснують об'єктивнi
свiдчення того, що кориснiсть дебiторської заборгованостi зменшилася. До об'єктивних
свiдчень зменшення корисностi товариство вiдносить: порушення контракту, зокрема,
прострочення платежу бiльше нiж на 90 днiв; стає вiдомо, що проти дебiтора може бути
розпочато справу про банкрутство або процедуру досудової санацiї, або прийнято рiшення про
лiквiдацiю. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується через рахунок резерву
пiд знецiнення з одночасним визнанням збитку за звiтний перiод. Якщо в наступному перiодi
величина збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно
спiввiднесено iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання зменшення корисностi, то ранiше визнаний
збиток вiд зменшення корисностi сторнується. Сторнування не повинне призводити до такої

балансової вартостi, яка перевищує суму, що її мала б амортизована вартiсть у разi невизнання
зменшення корисностi на дату сторнування..
Витрати на позики
Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва
квалiфiкованого активу, тобто активу, пiдготовка якого до передбачуваного використання або
для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартостi даних активiв до тих пiр,
поки цi активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого використання або для продажу.
Всi iншi витрати на позики визнаються у складi звiту про сукупнi доходи та витрати того
перiоду, в якому вони понесенi.
Резерви
Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або конструктивне),
що виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, потрiбне вибуття
ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку
даного зобов'язання.
Сума, визнана в якостi резерву, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для врегулювання
поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i невизначеностi, супутнi
даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцiнюється з використанням потокiв
грошових коштiв, за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його
балансова вартiсть являє собою поточну вартiсть даних грошових потокiв.
З метою рiвномiрного розподiлу затрат протягом звiтного року Товариством створено резерв для
забезпечення оплати вiдпусток. В кiнцi кожного року проводиться iнвентаризацiя
невикористаних вiдпусток та розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток i, при
необхiдностi, проводиться коригування розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток.
Запаси
Запаси складаються, головним чином, iз сировини та матерiалiв, якi призначенi для
використання у поточнiй дiяльностi товариства (технiчне та адмiнiстративне обслуговування
будiвлi). Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi або чистої вартостi
реалiзацiї.
Собiвартiсть розраховується з використанням методiв ФIФО.
Передплати постачальникам
Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та
вiдстроченого податку.
Поточний податок
Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рiк.
Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi
доходи або витрати, через статтi доходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню або
вирахуванню для цiлей оподаткування в iншi перiоди, а також виключає статтi, якi взагалi не
пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування. Зобов'язання щодо
поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування,
встановлених законодавством, що набрали чинностi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю
активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними даними
податкового облiку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку.
Вiдкладенi податковi зобов'язання, як правило, вiдображаються з урахуванням всiх
оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з
урахуванням всiх тимчасових рiзниць за умови високої ймовiрностi отримання в майбутньому
оподатковуваного прибутку, достатнього для використання цих тимчасових рiзниць. Податковi
активи та зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi

пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання iнших активiв i зобов'язань в
рамках угод (крiм угод по об'єднанню бiзнесу), якi не впливають нi на оподатковуваний, нi на
бухгалтерський прибуток.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного
перiоду i зменшується, якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку,
достатньої для повного або часткового використання цих активiв, бiльш не є високою.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з
використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства),
встановлених законодавством, що набрали або практично набрали чинностi на звiтну дату, якi
iмовiрно дiятимуть у перiод реалiзацiї податкового активу або погашення зобов'язання. Оцiнка
вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв вiдображає податковi наслiдки намiрiв
Товариства (станом на звiтну дату) у вiдношеннi способiв вiдшкодування або погашення
балансової вартостi активiв та зобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто, якщо iснує
законне право провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що вiдносяться
до податку на прибуток, що справляється одним i тим самим податковим органом, i Товариство
має намiр здiйснити взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань.
Поточний та вiдстрочений податки за перiод
Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв, коли вони
вiдносяться до статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого сукупного доходу або
власного капiталу. У цьому випадку вiдповiдний податок також визнається в iншому сукупному
прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно.
Пенсiйнi зобов'язання
Товариство здiйснює внески в Державний пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати
кожного працiвника. Витрати Товариства за такими внесками включенi до статтi "Вiдрахування
на соцiальнi заходи". Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично
понесенi.
Визнання доходiв
Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або яка
пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за послуги, наданi в ходi звичайної
господарської дiяльностi, за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ).
Надання послуг
Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена;
iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i
понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Облiк оренди
Фiнансова оренда - передбачає передачу практично всiх ризикiв та винагород, пов'язаних з
використанням активу вiд орендодавця орендарю. З часом право власностi на орендований
актив може передаватися або не передаватися орендарю.
Операцiйна оренда - це оренда, що не є фiнансовою орендою.
Активи, переданi в операцiйну оренду, залишаються на балансi орендодавця.
Первiснi прямi витрати, пов'язанi з укладенням договору оренди, визнаються вiдразу як витрати
перiоду або розподiляються на кiлька перiодiв.
Дохiд орендодавця визнається рiвномiрно протягом строку оренди.
Перерахунок iноземної валюти
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України - гривнi
по курсу Нацiонального банку України на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання,
вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку України на
звiтну дату. Всi курсовi рiзницi включаються у звiт про прибутки i збитки.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної собiвартостi в iноземнiй валютi,
перераховуються по курсу Нацiонального банку України на дату первiсної операцiї.

Дивiденди
Дивiденди визнаються як зобов'язання та вираховуються з капiталу, тiльки якщо вони оголошенi
до чи на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди розкривається у примiтках до фiнансової
звiтностi, якщо вони запропонованi до звiтної дати або запропонованi чи оголошенi пiсля звiтної
дати, але до ухвалення фiнансової звiтностi до випуску.
Умовнi зобов'язання та активи
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у
примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв,
що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.
Iнвентаризацiя активiв та зобов'язань.
Складанню рiчного звiту передує обов'язкова iнвентаризацiя активiв, зобов'язань, резервiв,
включаючи i облiковане на позабалансових рахунках, пiд час якої перевiряються i
документально пiдтверджуються їх наявнiсть, стан та оцiнка.
Промiжна фiнансова звiтнiсть.
У промiжнiй фiнансовiй звiтностi товариство застосовує тi самi облiковi полiтики, якi
застосовуються у рiчнiй фiнансовiй звiтностi, за винятком змiн в облiкових полiтиках, якi
вiдбулися пiсля дати останнiх рiчних фiнансових звiтiв i якi мають вiдображатися в подальших
рiчних фiнансових звiтах. В цiлях промiжної фiнансової звiтностi товариство не сторнує збиток
вiд зменшення корисностi, визнаний у попередньому перiодi стосовно гудвiлу та iнвестицiй, якi
облiковуються за собiвартiстю.
Подiї пiсля дати балансу- це подiї, якi вiдбуваються вiд дати балансу до дати затвердження
фiнансових звiтiв. Товариство коригує суми, визнанi в фiнансовому звiтi для вiдображення
подiй, якi є коригуючими у вiдповiдностi до вимог МСФЗ. Товариство розкриває iнформацiю
про суттєву категорiю подiй, якi не є коригуючими, якщо нерозкриття iнформацiї може
впливати на економiчнi рiшення користувачiв, прийнятi на основi фiнансових звiтiв.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Основним видом послуг Товариства, починаючи з 2003 р., стало здавання в найм (оренду)
власного нерухомого майна для забезпечення роботи торгiвельно-розважального центру
"Україна". Вплив сезонних змiн вiдсутнiй. Основнi клiєнти Товариства у 2014 роцi: ПП
"Комерцiйне Агенство "Вояж", ТОВ "Культурний центр Москва", ТОВ "ТРК Боулiнг-клуб".
Значнi ризики вiд дiяльностi Товариства вiдсутнi. Товариство виконує свої послуги шляхом
укладення договорiв оренди з орендарем без участi третiх осiб
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
У 2014 роцi Товариством придбано основних засобiв на 27 тис. грн., також придбано
виробничих запасiв на загальну суму 289 тис. грн. Вiдчуження будь-якого майна в поточному
роцi не було. Товариство не приймало рiшень щодо будь яких значних iнвестицiй або придбань,
пов'язаних з його господарською дiяльностю
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом
звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація Протягом 2014 року будь-яких правочинiв з власниками iстотної участi,
членами наглядової ради або членами виконавчого органу не було
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби Товариства представленi загалом торгiвельною будiвлею унiвермагу, що
облiковується як iнвестицiйна нерухомiсть, та iншого устаткування та технiки для потреб
адмiнiстративно-торгiвельної будiвлi. Iнвестицiйний торгiвельний комплекс унiвермагу площею
45 331,80 кв. м. знаходиться за адресою Україна, м. Київ, пл. Перемоги, 3. Згiдно облiкової
полiтики iнвестицiйна нерухомiсть Товариства пiсля первiсного визнання облiковується за
справедливою вартiстю, прибутки чи збитки вiд змiни в справедливiй вартостi визнаються в
прибутках чи збитках за перiод, у якому вони виникають. Справедлива вартiсть iнвестицiйної
нерухомостi повинна вiдображати ринковi умови на кiнець звiтного перiоду. У вiдповiдностi зi
звiтом про оцiнку справедливої вартостi об'єкта нерухомого майна незалежного оцiнювача
iнвестицiйна нерухомiсть Товариства зросла на 274 098 000,00 грн. та станом на 31.12.2014 року
дорiвнює 1 045 607 000,00 грн. Iншi основнi засоби враховуються Товариством за первинною
вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення. 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. Ступiнь зношеностi основних засобiв станом на
31.12.2014 року складає 97 %. Рух основних засобiв за групами у тис. грн. наведений у таблицi
нижче.
Рух основних
засобiв по групах
Транспортнi
Офiсний

Об'єкти
незавершеного
Iнвестицiйна
будiвництва

обладнання
Станом на 01.01.2014

засоби

iнвентар

Всього

Машини та
нерухомiсть

Первiсна вартiсть
2 459
287
Накопичена амортизацiя
(287)
Чиста балансова вартiсть
-

14
2 132

(2 044)

-

14
88

771 509

118

771 729
-

-

27
-

-

-

5
-

274 098

-

-

14
2 094
(2 064)

1 045 607

1 050 488
-

-

(2 384)

(4 735)
14

30

(2 341)

(4 791)

Надходження
27
Вибуття первiсної вартостi
(38)
(38)
Вибуття амортизацiї
5
Ефект переоцiнки
274 098
Амортизацiйнi вiдрахування
(43)
(25)
(68)
Станом на 31.12.2014
Первiсна вартiсть
2 486
287
Накопичена амортизацiя
(287)
Чиста балансова вартiсть
102
-

771 509

776 401

1 045 607

1 045 753

Екологiчних проблем у зв'язку з використанням Товариством основних засобiв не має. Основнi
засоби пiдтримуються в робочому станi завдяки поточним ремонтам та витратам на
обслуговування. Капiтальнi ремонти, значнi розширення або удосконалення основних засобiв
наразi не плануються.

Проблеми, 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 зростанням витрат на комунальнi
послуги, в тому числi, безперервне зростання вартостi газу, опалення та електричної енергiї
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Впродовж 2014 року Товариством виплачено штрафiв на загальну суму 8 196 505,34 грн, що
складають штрафнi санкцiї за податками - 19 805,45 грн., та виплати за претензiям - 8 176 699,89
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
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та 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
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною
в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких
виступають посадові особи емітента (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
Irish Bank Resolution Corporation Limited до Державної виконавчої служби України та старшого
державного виконавця вiддiлу примусового виконання рiшень Державної виконавчої служби
України О.М. Бойка (ПАТ "Унiвермаг "Україна" та ТОВ "Факторингова компанiя "Елегант
Iнвест" є третiми особами), позов про визнання протиправними та скасування постанов про
арешт коштiв ПАТ "Унiвермаг "Україна" вiд 26.10.2012 р. та вiд 7.02.2013 р. в межах суми
49.754.805,20 доларiв США та 62.106,00 грн. Дата вiдкриття провадження - 20.02.2013 р.
Поточний стан - ухвалою Окружного адмiнiстративного суду м. Києва вiд 19 березня 2015 р.
позовну заяву залишено без розгляду у зв'язку з її вiдкликанням.
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

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
1 045 75
771 715
3
1 045 60
771 509
7
118
116
0
0
88
30

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

0

0

0

0
0
0

0
0
0

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
1 045 75
771 715
3
1 045 60
771 509
7
118
116
0
0
88
30

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

Опис

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
1 045 75
1 045 75
771 715
0
0
771 715
3
3
Будiвлi та споруди Товариства представленi в таблицi у виглядi
iнвестицiйної нерухомостi, що облiковується за справедливою
вартiстю. На початок року вартiсть iнвестицiйної нерухомостi складає
771 509 тис. грн., на кiнець року - 1 045 607 тис. грн. Термiни та умови
використання iнших основних засобiв: машини та обладнання - 5 рокiв,
транспортнi засоби - 10 рокiв, iншi основнi засоби - 5 рокiв. Первiсна
вартiсть основних засобiв: станом на початок року складає 4 892
тис.грн., на кiнець - 4 881 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на
31.12.2014 складає 97%. Сума нарахованого зносу: за 2014 рiк
нараховано зносу по основним засобам в сумi 68 тис.грн. Обмежень та
обтяжень щодо використання iнвестицiйної нерухомостi та
розпорядження нею Товариство (окрiм обмежень, що встановленi
договором iпотеки № 548 вiд 15.09.2009, постановою про накладення
арешту № 60-4355 вiд 31.10.2011 та рiшенням Господарського суду
мiста Києва вiд 1 жовтня 2013 року по справi 54/297) немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
26 777
268 382
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
1 951
1 951
Скоригований статутний капітал
1 951
1 951
(тис.грн)
Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду складає 26
Опис
777 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.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми скоригованого статутного капiталу, що
вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України.

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):

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

31.12.2014
X

0
0

0
X

31.12.2014
X

X

0

X

X

31.12.2014

0

0

31.12.2014

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

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

31.12.2014

0

0

31.12.2014

X

0

X

X

31.12.2014
X

0
0

0
X

31.12.2014
X

X

0

X

X

31.12.2014

0

0

31.12.2014

X

0

X

X

31.12.2014

0

X

31.12.2014

X

1 608

X

X

X

0

X

X

X
1 038 125
X
X
X
1 039 733
X
X
Зобов'язання Товариства складають заборгованiсть перед
бюджетом у сумi 1 608 тис. грн.; заборгованiсть перед iншими
постачальниками за виконанi послуги (прибирання, охорона) у
сумi 268 тис. грн.; одержанi аванси - 14 067 тис. грн.;
заборгованiсть перед персоналом - 35 тис. грн.; заборгованiсть
перед учасниками за девiдендами - 46 781 тис. грн.;
заборгованiсть згiдно договору позики вiд 24.10.2006 р. - 976
592 тис. грн.; iншi зобов'язання - 382 тис. грн.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2014
1
1
2
2013
7
7
3
2012
2
2
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(запишіть)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(запишіть)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
Розподiл чистого прибутку ПАТ <УНIВЕРМАГ <УКРАЇНА> за
(запишіть)
результа-тами дiяльностi у 2013 роцi

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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)
4
0
0
1
3
4

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 10
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше
(запишіть)
Інше
(запишіть)

X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(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
X
Інше (запишіть)
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
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
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 або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
так
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
так
ні
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання та припинення
повноважень голови та членів виконавчого
ні
так
ні
ні
органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
ні
ні
так
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
так
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
ні
ні
ні
конфлікт інтересів
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?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
пресі,
Документи
Інформаці
оприлюдн надаються
Копії
я
юється в
для
докумен розміщуєт
Інформація
загальнод ознайомлен
тів
ься на
розповсюджує
оступній
ня
надають
власній
ться на
інформаці безпосеред
ся на
інтернет-с
загальних
йній базі
ньо в
запит
торінці
зборах
даних
акціонерно акціонер акціонерн
НКЦПФР
му
а
ого
про ринок товаристві
товариства
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
так
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
ні
ні
ні
ні
ні
акціонерного

товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Інше
(запишіть)

Ні
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього 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 (ревізор)
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 (ревізор) 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
відсотків голосів
Інше
(запишіть)

X

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
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років
Не визначились
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
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні
У разі наявності в 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 зміна 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 про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її
ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
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 (звітом), 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

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Товариство з обмеженою
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
вiдповiдальнiстю "Крестон Джi
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Сi Джi Аудит"
31586485
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
Україна, 03150 м. Київ, вул.
Місцезнаходження аудиторської фірми,
Горького, буд.172
аудитора
2846, 28.02.2002
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер 15, серія
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до П, номер 000015, дата видачі
12.02.2013, строк дії 26.01.2017
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi ПАТ "Унiвермаг "Україна" (надалi - Товариство)

1. Адресат
Звiт незалежного аудитора призначається для власникiв цiнних паперiв та
керiвництву суб'єкта господа-рювання, фiнансовий звiт якого перевiряється, i
може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.
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.
2.2 Опис аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями
Закону України "Про ауди-торську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв
України та у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандар-тiв контролю якостi,
аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi -МСА)
Мiжна-родної 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 "Формулю-вання
думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА № 705 "Модифiкацiї
думки у звiтi незале-жного аудитора", № 706 "Пояснювальнi параграфи та
параграфи з iнших питань у звiтi незалежного ау-дитора".
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 об?рунтування
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 фiнансо-вої звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглядав захо-ди 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 Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
2.2.1 Опис перевiреної фiнансової iнформацiї
Аудитор здiйснив вибiркову перевiрку фiнансової звiтностi за МСФЗ ПАТ
"Унiвермаг "Україна", яка скла-дає повний комплект фiнансової звiтностi та
включає:
Звiт про фiнансовий стан на 31.12.2014;
Звiт про сукупний дохiд за перiод з 01 сiчня 2014 року по 31 грудня 2014
року;
Звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк;
Звiт про власний капiтал за 2014 рiк;
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк.
3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне
подання цiєї фiнансової звiт-ностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi та за внутрiшнiй контроль, який управ-лiнський 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 аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд Аудитора дотримання
вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для
отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих
викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр
процедур залежить вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи
оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що
стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi
використаних облiкових полiтик, прийнятностi облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Аудитор вважає, що отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для
висловлення нашої думки.
5. Аудиторська думка
Висновок незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг (надалi - МСА) Мiжнародної феде-рацiї
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 дока-зи" та iз МСА № 700
"Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi".
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно
подання iнформацiї про фiнан-сову звiтнiсть згiдно з МСФЗ, якi вимагають
правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами
безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури
та змiсту фi-нансової звiтностi.
Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що, прийнята система бухгалтерського
облiку задовольняє вимогам МСФЗ. На думку Аудитора, фiнансова звiтнiсть
вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ
"Унiвермаг "Україна" на 31 грудня 2014 року, його фiнансовi результати i рух
гро-шових коштiв за рiк, який закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози
безперервностi дiяльностi Товариства 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 розра-хунку, суми його зобов'язань, прийнятих до
розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснювався згiдно Методичних
рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо
визначення вартостi чистих активiв акцiонерних това-риств вiд 17.11.2004 р. №
485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного
това-риства" п. 3 Цивiльного кодексу України.
Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду
складає 26 777 тис. грн. Зая-влений 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.
Розра-хункова вартiсть чистих активiв бiльше суми скоригованого статутного
капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України.
6.2 Значнi правочини
Аудитором були виконанi процедури щодо дотримання Компанiєю вимог
законодавства стосовно вико-нання значних правочинiв. На пiдставi наданих до
аудиторської перевiрки документiв Аудитор може зро-бити висновок, що
Компанiя дотримувалась вимог законодавства стосовно значних правочинiв.
6.3 Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової
звiтностi внаслi-док 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 використову-валася 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 внаслiдок
шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому
числi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор

отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб'єкта господарювання,
структури його власностi та корпоративного управлiння, структури та способу
фiнансування, облiкової полiтики, цiлi та стратегiї i пов'язаних з ними
бiзнес-ризикiв, оцiнки та оглядiв фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того,
що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.
6.4. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом 2014 року та можуть
вплинути на фiнан-сово-господарський стан Товариства та призвести до значної
змiни вартостi його цiнних паперiв
Ми звертаємо увагу на край важку економiчну та полiтичну ситуацiю в Українi
що не може не вплинути на активи та зобов'язання Товариства. Поточна
девальвацiя нацiональної валюти України має пряму зале-жнiсть зi
структурними проблемами економiки України та подолання цього тренду
пов'язано з найшвид-шою модернiзацiєю економiки та диверсифiкацiєю
основних експортних каналiв валютної виручки. Данi проблеми дають пiдстави
для прогнозу, що Україну очiкує преддефолтний стан без дозованої фiнансової
допомоги. Залежнiсть функцiонування економiки вiд залучених коштiв на даний
момент критична. Вищевказанi фактори вплинули на край негативний
фiнансовий результат Товариства. Отриманi збитки є наслiдком впливу рiзницi
валютних курсiв щодо залучених коштiв Товариства.
Дана макроекономiчна ситуацiя не впливає на нашу аудиторську думку, але
ймовiрнiсть впливу даного фактору на фiнансову звiтнiсть ми не можемо
проiгнорувати.
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 за №2846, виданого Аудиторською
палатою України;
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв № 15, серiя
П 000015 вiд 12 лютого 2013 р.
7.3. Юридична адреса: Україна, 03150 м. Київ, вул. Горького, 172.
7.4. Мiсцезнаходження: Україна, 03150 м. Київ, вул. Горького, 172.

7.5. Телефон: (044) 351-11-78
7.6. Факс: (044) 351-11-79
8. Дата i номер договору на проведення аудиту
Договiр № 769/04 вiд 13.12.2013
9. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту
Аудит проводився з 23 березня 2015 року по 07 квiтня 2015 року

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 Аудитор-ської палати України № 78 вiд
02 червня 1999 р.
Продовження строку дiї до 30 листопада 2019 р.- рiшення Аудиторської палати
України № 300/2 вiд 25 вересня 2014 р.
07 квiтня 2015 року
м. Київ, Україна

Підприємство

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

Територія
Організаційно-пра
вова форма
господарювання
Надання в оренду й експлуатацію власного
Вид економічної
чи орендованого нерухомого майна
діяльності
Середня кількість працівників: 45
Адреса, телефон: 01135 м.Київ, пл. Перемоги, 3, (044) 581-00-12
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Дата

КОДИ
01.01.2015

за ЄДРПОУ

01564897

за КОАТУУ

8039100000

за КОПФГ

-

за КВЕД

68.20

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

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

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

16
176
( 160 )
0
220
4 892
( 4 672 )
771 509
771 509
(0)
0
0
(0)

12
168
( 156 )
0
146
4 881
( 4 735 )
1 045 607
1 045 607
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
771 745

0
1 045 765

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

137
137
0
0
0
0
0
0

64
64
0
0
0
0
0
0

1125

5 659

14 324

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

1 299
2 968
2 847
0
0
27
0
40 874
2
40 872
0
0

2 147
9 648
9 461
0
0
987
0
47 678
2
47 676
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
2 369
53 333

0
0
0
0
2 464
77 312

1200

0

0

1300

825 078

1 123 077
На кінець
звітного
періоду
4
1 951
0
0
0
0
0
475
24 351
(0)
(0)
0
26 777

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

1 951
0
0
0
0
0
475
265 956
(0)
(0)
0
268 382

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Примітки: н/д
Керівник

Левiнзон Ростислав

Головний бухгалтер

Мозольова О.Ю.

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

34 051
0
0
191 366
232
232
0
0
0

56 244
0
0
307 828
323
323
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
225 649

0
0
0
0
0
0
0
364 395

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
258
1 312
0
1
3
13 518
49 889
0
0
0
0
0
266 066
331 047

0
268
1 608
0
11
35
14 067
46 781
0
0
0
0
0
669 135
731 905

1700

0

0

1800
1900

0
825 078

0
1 123 077

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА"

Дата

КОДИ
01.01.2015

за ЄДРПОУ

01564897

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2014 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

113 318

110 659

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 20 398 )
(0)

( 20 812 )
(0)

2090

92 920

89 847

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
369 187

0
0
0
207 463

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 9 720 )
( 1 902 )
( 556 466 )

( 7 385 )
( 1 513 )
( 136 001 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

152 411

2195
2200
2220

( 105 981 )
0
0

(0)
0
0

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
( 57 429 )
(0)
(0)
0

0
0
( 91 945 )
(0)
( 19 )
0

2290

0

60 447

2295
2300

( 163 410 )
-33 321

(0)
-52 120

2305

0

0

2350

0

8 327

2355

( 196 731 )

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
-196 731

0
8 327

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
477
Витрати на оплату праці
2505
4 991
Відрахування на соціальні заходи
2510
1 520
Амортизація
2515
73
Інші операційні витрати
2520
581 444
Разом
2550
588 505
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
39 020 712
39 020 712
-5,041710

За аналогічний
період
попереднього
року
4
501
4 927
1 561
219
158 454
165 662
За аналогічний
період
попереднього
року
4
39 020 712
39 020 712
0,213400

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Примітки: н/д
Керівник

Левiнзон Ростислав

Головний бухгалтер

Мозольова О.Ю.

2615

-5,041710

0,213400

2650

0,00

1,15

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА"

Дата

КОДИ
01.01.2015

за ЄДРПОУ

01564897

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2014 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка
2

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

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

133 004
0
0
0
0
6 295
7

123 737
0
0
0
0
2 836
16

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
1 059

0
0
0
0
0
0

3100
3105
3110
3115
3116

( 30 855 )
( 3 877 )
( 1 824 )
( 38 139 )
( 17 070 )

( 27 371 )
( 3 960 )
( 1 651 )
( 39 424 )
( 18 483 )

3117

( 18 476 )

( 18 274 )

3118

( 2 593 )

( 2 666 )

3135
3140
3145

(0)
( 3 002 )
(0)

(0)
( 9 011 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 9 161 )
53 507

(0)
( 407 )
44 765

3200

0

0

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
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 Ростислав

Головний бухгалтер

Мозольова О.Ю.

3205

0

0

3215
3220
3225
3230

1 688
0
0
0

262
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

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

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

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
1 688

(0)
262

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
( 48 391 )
(0)
(0)

(0)
( 5 000 )
( 270 )
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-48 391
6 804
40 874
0
47 678

(0)
-5 270
39 757
1 117
0
40 874

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УНIВЕРМАГ "УКРАЇНА"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2015

за ЄДРПОУ

01564897

Звіт про власний капітал
За 2014 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
1 951
0

4
0
0

5
0
0

6
475
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
265 956
0

4010
4090
4095

0
0
1 951

0
0
0

0
0
0

0
0
475

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
268 382
0

0
0
265 956

0
0
0

0
0
0

0
0
268 382

0

-196 731

0

0

-196 731

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
-44 874

0
0

0
0

0
-44 874

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
Примітки: н/д

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
1 951

0
0

0
0

0
475

-241 605
24 351

0
0

0
0

-241 605
26 777

Керівник

Левiнзон Ростислав

Головний бухгалтер

Мозольова О.Ю.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
1. ДОХОДИ
Структура доходiв вiд торгової дiяльностi Товариства:
1.1. Дохiд вiд продажу
31.12.2013
Дохiд вiд продажу послуг
110 659
Разом:

Рiк, що закiнчився 31.12.2014

Рiк, що закiнчився
113 318
113

318

110 659
Рiк, що закiнчився 31.12.2014
закiнчився 31.12.2013
Оренда iнвестицiйної нерухомостi
109 843
Послуги з паркування автомобiлiв
816
Разом:

Рiк,

що

112 912
406
113

318

110 659
1.2. Iншi доходи
Рiк, що закiнчився 31.12.2014
закiнчився 31.12.2013
Дохiд вiд переоцiнки iнвестицiйної нерухомостi
274 098
207 200
Чистий прибуток вiд курсових рiзниць
85 317
Одержанi штрафи, пенi, неустойки
7 895
Отриманi вiдсотки вiд банкiв
1 816
263
Дохiд вiд списання зобов'язань
61
Разом:
207 463

Рiк,

369

що

187

2. ВИТРАТИ
Структура витрат вiд торгової дiяльностi Товариства:
2.1. Собiвартiсть продажу товарiв Рiк, що закiнчився 31.12.2014
31.12.2013
Послуги
177)
(16 680)
Заробiтна плата
(2 707)
Соцiальне страхування

Рiк,

що

закiнчився
(17
(1

(1 010)

992)

(1 035)
Матерiали
(267)
Амортизацiя
(123)
Разом:

(171)
(48)
(20

398)

(20 812)
2.2. Адмiнiстративнi витрати
закiнчився 31.12.2013
Заробiтна плата

Рiк, що закiнчився 31.12.2014

Рiк,

що

(2

969)

(2 180)
Послуги
(6 085)
Соцiальне страхування
(512)
Матерiали
(234)
Амортизацiя
(30)
Податки
Разом:

(4 409)
(501)
(140)
(25)
(20)
(9

720)

(7 385)
2.3. Витрати на збут
Рiк, що закiнчився 31.12.2014
Рiк,
31.12.2013
Маркетинговi послуги та послуги з просування товарiв
(1 311)
(1 390)
Iншi послуги
(69)
Заробiтна плата
(40)
Соцiальне страхування
(14)
Разом:
(1 513)
2.4. Iншi операцiйнi витрати та iншi витрати
Рiк, що закiнчився 31.12.2014
закiнчився 31.12.2013
Чистий збиток вiд курсових рiзниць
125)
(203)
Сумнiвнi та безнадiйнi борги
(41 250)
(133 385)
Штрафи
(8 196)
(556)
Витрати на списання необоротних активiв
(19)
Iншi витрати

що

закiнчився

(552)
(29)
(10)
(1

902)

Рiк,

що
(505

(1

895)
Разом:
(556 466)
2.5. Фiнансовi витрати
що закiнчився 31.12.2013
Iншi витрати по вiдсотках
429)
Разом:
(57 429)

(1 857)
(136 020)
Рiк, що закiнчився 31.12.2014

Рiк,
(57

(91 945)
(91 945)

3. ПОДАТКИ
3.1. Розрахунки за податками
податковi зобов'я-зання
Найменування податку
31.12.14
31.12.13
Податок на прибуток
Податок на додану вартiсть
1 456
1 161
Прибутковий податок
Iншi податки
120
152
151
Разом:
968
1 608
1 312

Поточнi податковi активи Поточнi
31.12.14

31.12.13

9 461

2 847
-

-

8

1
179
9 648

2

Поточна заборгованiсть за податками об?рунтована господарською дiяльнiстю Товариства. Iншi
пода-тки 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
(зако-нодавчо встановлена ставка податку на додану вартiсть у 2013-2014 р.р.: 20%).
3.2. Витрати з податку на прибуток
Рiк, що закiнчився 31.12.2014
що закiнчився 31.12.2013
Поточнi витрати з податку на прибуток
(11 128)
(11 484)
Вiдстроченi податковi витрати щодо тимчасових рiз-ниць
(22 193)
(40 636)
Разом витрати з податку на прибуток
(33 321)
(52 120)

Рiк,

4. ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI АКТИВИ ТА ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Вiдстроченi податки були розрахованi на всi тимчасовi рiзницi з використанням ставки
оподаткування у розмiрi 19% у перiодах починаючи з 01.01.2013, 18% у перiодах починаючи з
01.01.2014, 18% у перi-одах починаючи з 01.01.2015.

Податковий ефект тимчасових рiзниць, який зменшує суму оподаткування:
4.1. Вiдстроченi податковi активи 31.12.2013
Визнано у капiталi
збитку
31.12.2014
Нарахування резерву сумнiвних боргiв
667
31 458
Забезпечення майбутнiх витрат
41
58
Разом
вiдстроченого податкового активу
708
31 516

Визнано у при-бутку чи
30 791
17
30 808

Податковий ефект тимчасових рiзниць, який збiльшує суму оподаткування:
4.2. Вiдстроченi
податковi зобов'язання
при-бутку чи збитку
31.12.2014
Необоротнi активи
001)
Разом
вiдстрочених податкових зобов'язань
(87 760)
Визнанi
вiдстроченi податковi зобов'язання
(56 244)
5. ОСНОВНI ЗАСОБИ
5.1. Основнi засоби
Первiсна вартiсть
Накопичена амортизацiя
Чиста балансова вартiсть

31.12.2013

Визнано у капiталi
(34 759)

Визнано

-

у
(53

(87 760)
(34 759) -

(53 001)

(34 051) -

(22 193)

31.12.14 31.12.2013
31.12.2012
4 881 4 892
4 735 4 672
146 220

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

14 14
102 118
30 88
146 220

4 735
4 522
213
14
160
1

38
213

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 5.2.
Станом на 31.12.2014 та 31.12.2013 основнi засоби, що є забезпеченням банкiвських кредитiв
вiдсутнi. Станом на 31.12.2014 Товариство не має договiрних зобов'язань щодо придбання
основних засобiв.
5.2 Рух основних засобiв по групах
Транспортнi
Офiсний
Всього

Об'єкти не-

Будiвлi

Машини

обладнання засоби

завершеного будiвництва
iн-вентар

Станом на 31.12.2012
Первiсна вартiсть
287
2 043 4 735
Накопичена амортизацiя
(2 005) (4 522)
Чиста балансова вартiсть
38 213

та споруди

14
-

(2 231)

14

-

160

1

-

68

-

-

89
157
Амортизацiйнi вiдрахування
(1)
(39)
(150)

-

(110)

14

-

2 459

-

-

(2 341)

14

-

118

-

-

27

-

-

-

-

-

Станом на 31.12.2014
Первiсна вартiсть
287
2 094
Накопичена амортизацiя
(2 064)
Чиста балансова вартiсть
30

-

(286)

-

Надходження
27
Вибуття первiсної вартостi
(38)
(38)
Вибуття амортизацiї
5
5
Амортизацiйнi вiдрахування
(25)
(68)

2 391

-

Надходження

Станом на 31.12.2013
Первiсна вартiсть
287
2 132 4 892
Накопичена амортизацiя
(2 044)
(4 672)
Чиста балансова вартiсть
88
220

-

та

-

(287)

-

-

-

(43)

14

-

2 486

4 881
-

-

(2 384)

-

102

(287)

(4 735)
14

-

146

6. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ
6.1 Рух iнвестицiйних активiв за групами Земля Будiвлi та споруди
Станом на 31.12.12
Справедлива вартiсть
Надходження за звiтний перiод
Ефект переоцiнки
200

Разом

-

564 307
2

564 307

2
-

207 200

207

Станом на 31.12.13
Справедлива вартiсть
Ефект переоцiнки
098

-

Станом на 31.12.14
Справедлива вартiсть

771 509
771 509
274 098
274

- 1 045 607

1 045 607

Iнвестицiйна нерухомiсть вiдображена за справедливою вартiстю. Обмежень можливостей
Товариства щодо реалiзацiї iнвестицiйної нерухомостi та контрактних зобов'язань щодо її
ремонту, обслугову-вання чи полiпшення не iснує. Договiрних зобов'язань на придбання або
зведення iнвестицiйної неру-хомостi Товариство не має.
Обмежень та обтяжень щодо використання iнвестицiйної нерухомостi та розпорядження нею
Товарис-тво (окрiм обмежень, що встановленi договором iпотеки № 548 вiд 15.09.2009,
постановою про накла-дення арешту № 60-4355 вiд 31.10.2011 та рiшенням Господарського суду
мiста Києва вiд 1 жовтня 2013 року по справi 54/297) немає.
7. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
7.1. 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

31.12.14 31.12.2013
168
(156)
12
-

31.12.2012
176
(160)
16
1
-

12
12

158
(157)

16
16

1
1

Придбанi нематерiальнi активи Товариство враховує за собiвартiстю. Подальша оцiнка
нематерiаль-них активiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 38 "Нематерiальнi активи" i складає
собiвартiсть нема-терiального активу за вирахуванням зносу або збиткiв вiд зменшення
корисностi нематерiального ак-тиву.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховувалась на прямолiнiйнiй основi, виходячи з
термiнiв ко-рисної дiї нематерiального активу. Термiн корисної дiї лiцензiй та програмного
забезпечення складає 6 рокiв.
Протягом звiтного перiоду Товариство не несло витрат на дослiдження та розробки. Договiрних
зо-бов'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 нема-терiальних активiв за групами наведений у таблицi 8.2.
7.2. Рух нематерiальних активiв за групами
Нематерiальнi активи у про-цесi розробки
Лiцензiї та спецiальнi дозволи
Програмне забез-печення Iншi нема-терiальнi активи
Разом
Станом на 31.12.2012
Первiсна вартiсть 2
120
36
158

Накопичена амортизацiя
Чиста балансова вартiсть

-

(2)
-

(119) (36)
1
-

(157)
1

Надходження
Амортизацiйнi вiдрахування
Станом на 31.12.2013
Первiсна вартiсть 2
Накопичена амортизацiя Чиста балансова вартiсть -

18
-

-

-

138
(2)
-

36
176
(122) (36)
16
-

Надходження 1
Вибуття первiсної вартостi Вибуття амортизацiї Амортизацiйнi вiдрахування
Станом на 31.12.2014
Первiсна вартiсть 2
Накопичена амортизацiя Чиста балансова вартiсть -

9
-

1
(9)
-

130
(2)
-

36
168
(118) (36)
12
-

18
(3)

9
(5)

(3)

(160)
16
(9)
-

(5)

(156)
12

8. ЗАПАСИ
8.1. Запаси
Будiвельнi матерiали
Запаснi частини
Паливо
Iншi
Разом:

31.12.2014

31.12.2013
21
52
7
32
64

31.12.2012
1
17
4
58
137

1
10

11
170
183

Запаси вiдображенi за первiсною вартiстю, яка складається з фактичних витрат на їх придбання.
У звiтному перiодi на витрати було вiднесено запасiв на загальну суму 311 тис. грн. (за рiк, що
закiн-чився 31.12.2013: 501 тис. грн.).
Запаси, якi виступали б предметом застави, як забезпечення банкiвських кредитiв станом на 31
грудня 2014 року вiдсутнi.
9. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
9.1. Торгiвельна дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть покупцiв
698
Резерв сумнiвних боргiв
186
Разом:
3 512
9.2. Торгiвельна дебiторська заборгованiсть
За основними контрагентами
ТОВ "Культурний центр Москва"
ТОВ "ТРК Боулiнг-клуб"

31.12.2013

31.12.2013
31.12.2012
17 845 9 363
3 521

3

3 704
14 324

31.12.2014
31.12.2013
3 017 1 669
3 496 616

5 659

31.12.2012
885
248

ПП "Комерцiйне Агенство "Вояж"
ТОВ "Фудмережа"
ПII "ГАССIБ"
Iншi
946
Разом:
3 512
9.3. Резерв сумнiвних боргiв
31.12.2013
На початок року
186
Списання боргiв
Вiдрахування до резерву
На кiнець року
3 704

1 934 546
946

Рiк, що закiнчився 31.12.2014

1 433
560

389
4 371

2 439

14 324

5 659

Рiк,

що

3

704

(186)
3
3

9.4. Iнша заборгованiсть
31.12.2014 31.12.2013
Витрати, що сплаченi авансом
2 147 1 299
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
987
27
Iншi оборотнi активи
2 464 2 369
Разом:
5 598
780

31.12.2012
1 136
31
2 613
3 695

9.5. Витрати, що сплаченi авансом за контрагентами
ПАТ "Київенерго"
1 080
1 036
ТОВ "АЙТIIКС"
101
Iншi
118
100
Разом:
2 147 1 299
1 136

31.12.2013

9.6. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
та iншi оборотнi активи за контрагентами
Податковi зобов'язання
2 612
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
ПАТ "Алфа Банк"
Податковий кредит
Iншi
31
Разом:

закiнчився

31.12.2014

3 518
521

3

31.12.2012
1 840
307

31.12.2014

31.12.2013
2 455

31.12.2012
2 365

723 -

194
9

-

4

1
70

27

3 451

2 396

2 644
10. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
10.1. Грошовi кошти
31.12.2012
Грошi на банкiвських рахунках в нацiональнiй валютi
073
Грошовi кошти в дорозi
41
Грошi у касi
3
Разом:
40 874
1 117

31.12.2014
47 672

31.12.2013

40 867

1
4
2
47

5
2
678

Станом на 31.12.2014 грошовi кошти, використання яких Товариством було б неможливе або
усклад-нене, вiдсутнi. Невикористаних лiмiтiв кредитних лiнiй, якi могли б бути використанi
Товариством для поповнення оборотних коштiв, станом на 31.12.2014 Товариство не має.
11. ВИПУЩЕНИЙ КАПIТАЛ
11.1. Випущений капiтал
Статутний капiтал
Разом:
11.2. Резерви
Резервний капiтал
Разом:

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2013
1 951
1 951

31.12.2012
1 951
1 951

31.12.2013
475 475
475

31.12.2012

1 951
1 951

475
475

475

12. ДОВГОСТРОКОВI ТА КОРОТКОСТРОКОВI ПОЗИКИ
12.1 Позики у Звiтi про фiнансовий стан 31.12.14
31.12.13
Довгостроковi позики в iноземнiй валютi 307 828
191 366
Короткостроковi позики в iноземнiй валютi
668 764
265 857
Разом:
976 592
12.2 Позики отриманi по валютах № договору
Demesne Investments Limited
307 828
Demesne Investments Limited
668 764
Разом:
976 592

457 223

Валюта кредиту
Договiр б/н вiд 24.10.2006 USD

Сума

Договiр б/н вiд 24.10.2006 USD

13. ТОРГIВЕЛЬНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА IНШI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
13.1. Торгiвельна кредиторська заборгованiсть
та iншi зобов'язання
31.12.2014
31.12.2013
31.12.2012
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 268
258
204
Аванси отриманi
14 067 13 518

15

070
Iншi кредиторська заборгованiсть
Разом:
263 952

669 181

13.2. Торгiвельна кредиторська заборгованiсть
за основними контрагентами
31.12.2014
ПП "ДЕН"
ТОВ "АВАНКАРД"
ФОП Кобзов О.I.
Iншi
Разом:

266 070
683 516 279 846

31.12.2013
105

13.3 Аванси отриманi
31.12.2014
31.12.2013
ТОВ "Брокард-Украина"
2 015 726
ТОВ "Бомонд Груп"
801
1 204
ТОВ "ЮСК Україна"
559
222
ТОВ "Спортмастер-Україна"
435
666
ТОВ "Остiн"
427
598
Iншi
9 830
Разом:
14 067
13.4. Iншi зобов'язання
Позика вiд Demesne Investments Limited 668 764
Податковий кредит
Iншi
3 526
Разом:
248 664

248 678

31.12.2012
105
34
34
13
40
116 79
268 258

74
34
96
204

31.12.2012
1 310
1 212
222
1 060
630
10 102
13 518

10 636
15 070

31.12.2014
265 857
361 208

31.12.2013

31.12.2012
244 958
180

56 1
669 181

266 066

14. ВИПЛАТИ ПРАЦIВНИКАМ
14.1 Заборгованiсть за виплатами по персоналу 31.12.2014
Заборгованiсть перед персоналом
14
Заборгованiсть перед фондами соцiального страху-вання
Разом:
46
4
14

31.12.2013

14.2. Витрати на персонал Рiк, що закiнчився 31.12.2014
Заробiтна плата
Соцiальнi витрати
Разом:

Рiк, що закiнчився 31.12.2013
4 990
4 927
1 521
1 561
6 511 6 488

14.3 Забезпечення
Забезпечення невикористаних вiдпусток
Станом на 31.12.2012
-

11

31.12.2012
35 3

1

-

Разом
-

Нарахування за рiк
Використано протягом року
Станом на 31.12.2013
232
Нарахування за рiк
Використано протягом року
Станом на 31.12.2014
323

232
91
-

232
232
91
323

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 за-конодавством 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 Групи не змiнювалася.
17. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Ми звертаємо увагу на край важку економiчну та полiтичну ситуацiю в Українi що не може не
вплинути на активи та зобов'язання Товариства. Поточна девальвацiя нацiональної валюти
України має пряму залежнiсть зi структурними проблемами економiки України та подолання
цього тренду пов'язано з найшвидшою модернiзацiєю економiки та диверсифiкацiєю основних
експортних каналiв валютної ви-ручки. Данi проблеми дають пiдстави для прогнозу, що Україну
очiкує преддефолтний стан без дозо-ваної фiнансової допомоги. Залежнiсть функцiонування
економiки вiд залучених коштiв на даний мо-мент критична.

