Звіт та висновки Ревізійної комісії
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" (далі - Товариство)
про результати діяльності Товариства у 2014 році
15 червня 2015 р.

м. Київ

Відповідно до вимог Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ
"УКРАЇНА", затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 22 квітня
2013 р.),
члени Ревізійної комісії в складі:
− Голови Ревізійної комісії — Компанія “Квінн Інтерестс Свіден АБ” [“Quinn Interests Sweden AB”]
в особі Некляєва Юрія Геннадійовича ;
− Секретаря Ревізійної комісії — Компанія “Квінн Хотелс Свіден АБ” [“Quinn Hotels Sweden AB”]
в особі Подворчанської Вікторії Леонідівни,
провели планову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства з метою надання
загальним зборам акціонерів Товариства висновку щодо дотримання Товариством вимог
законодавства України, адекватності ведення бухгалтерського обліку, достовірності, повноти та
точності фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
Перевірка проводилася відповідно з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства” від
17.09.2008 року №514-VI із змінами та доповненнями.
I.

Інформація про Товариство
Повна назва Товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА"

Юридична адреса Товариства:

Україна, 01135, м. Київ, площа Перемоги, будинок 3

Дата державної реєстрації

11.08.1993

Товариства:
Ідентифікаційний код Товариства:

II.

01564897

Інформаційні джерела при проведенні перевірки діяльності Товариства:
На розгляд Комісії Товариством були надані наступні документи:
1. Річна фінансова звітність підприємства, у такому складі:
1.1.

Звіт про фінансовий стан на 31.12.2014;

1.2.

Звіт про сукупний дохід за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року;

1.3.

Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік;

1.4.

Звіт про власний капітал за 2014 рік;

1.5.

Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік.

2. Аудиторський висновок про фінансову звітність Товариства, підготовлений ТОВ "Крестон
Джi Сi Джi Аудит", від 07 квітня 2015 року.
III.

Огляд результатів незалежного аудиту. Аналіз об'єктивності фінансової звітності
Товариства та її відповідності вимогам чинного законодавства України

Згідно з Договором № 769/04 від 13.12.2013 року ТОВ "Крестон Джi Сi Джi Аудит" в особі
директора Домрачова А.П. (сертифікат аудитора серiї А, № 004891, рiшення Аудиторської палати
України № 104 вiд 30 листопада 2001 р.) та аудитора Чужакова О.Г. (сертифікат аудитора серiї А,
№ 000456, рішення Аудиторської палати України № 78 вiд 02 червня 1999 р.) (далі – Незалежний
Аудитор) було проведено аудиторську перевірку фінансової звітності Товариства станом на 31
грудня 2014 року та складено відповідний аудиторський висновок.
За результатами аудиторської перевірки встановлено наступне:
-

прийнята система бухгалтерського обліку задовольняє вимогам МСФЗ;

-

фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан
Товариства на 31 грудня 2014 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік,
який закінчився на зазначену дату, відповідно до МСФЗ;

-

в ходi перевiрки Незалежний Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози
безперервностi дiяльностi Товариства згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту аудиту
570 "Безперервнiсть";

-

розрахункова вартість чистих активів Товариства більше суми скоригованого статутного
капіталу, що відповідає вимогам ст. 155 п. 3 Цивільного кодексу України;

IV.

Товариство дотримувалась вимог законодавства стосовно значних правочинів.

Висновки
1. Комісія погоджується з зазначеним у розділі ІІІ вище висновком Незалежного аудитора.
2. Комісія рекомендує надати цей Висновок Ревізійної комісії на затвердження загальними
зборами учасників Товариства.
ПІДПИСИ

Голова Комісії

Секретар Комісії

____________

____________

“Квінн Інтерестс Свіден АБ”
[“Quinn Interests Sweden AB”]
в особі Некляєва Юрія Геннадійовича
“Квінн Хотелс Свіден АБ”
[“Quinn Hotels Sweden AB”]
в особі Подворчанської Вiкторiї
Леонiдiвни

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:

року;

Звiт про фiнансовий стан на 31.12.2014;
Звiт про сукупний дохiд за перiод з 01 сiчня 2014 року по 31 грудня 2014
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 товариства" 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. Розрахункова 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 бiзнесризикiв, 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

