Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

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.

Директор

Бондаренко Сергiй Анатолiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Дитячий свiт"
емітента
2. Організаційноправова форма
емітента

Публiчне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

01562786

4. Місцезнаходження
емітента

61003 Харкiвська область - м.Харкiв майдан Конституцiї, 9

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

0577313003 0577313003

6. Електронна поштова
01562786@sodruzhestvo.com.ua
адреса емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

28.04.2015
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

3. Річна інформація
розміщена на сторінці

№78 "Бюлетень. Цiннi папери України"

30.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

dmir.kharkov.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

28.04.2015
(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

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)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

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 станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які

включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)

X

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 Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин:
- Товариство не отримувало лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi.
- У звiтному роцi Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб.
- Посада корпоративного секретаря в Товариствi не передбачена.
- Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
- Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств.
- Засновникiв фiзичних осiб немає.
- Даних щодо iдентифiкацiйоного коду за ЄДРПОУ засновника юридичної особи Товариство не має.
- Фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента - немає.
- Дивiденди не нараховувались та не сплачувались.
- Iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй товариство не випускало.
- Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.
- Боргових цiнних паперiв, по яким би надавались гарантiї третiх осiб, товариство не випускало.
- Звiт про стан об'єкта нерухомостi не наводиться оскiльки емiтент не розмiщував цiльовi облiгацiї пiдприємства,
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iншої iнформацiї, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Дитячий світ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрaцію
юридичної особи ( за наявності )

виписка ААБ № 362709

3. Дата проведення державної реєстрації

15.01.1992

4. Територія (область)

Харкiвська область

5. Статутний капітал (грн.)

5034428.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

0.000

0.000
28

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20

НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО
НЕРУХОМОГО МАЙНА

46.90

НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

56.10

ДІЯЛЬНІСТЬ РЕСТОРАНІВ, НАДАННЯ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

10. Органи управління
підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

ХФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2) МФО банку

351533

3) Поточний рахунок

26008052328030

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

-

5) МФО банку

-

6) Поточний рахунок

-

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Органiзацiя орендарiв унiвермагу "Дитячий свiт"

д/н

31003 Харкiвська область м.Харкiв пл.Конституцiї, 9

0.000000000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

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

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)
0.000000000000

Усього

0.000000000000

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

1) посада
Директор
Бондаренко Сергiй Анатолiйович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ВА 984752 01.09.1997 Дружкiвським МВ УМВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Донецькiй областi
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища, Харківська державна академія міського господарства
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та
Директор ПАТ "Дитячий світ", Інженер-будівельник ТОВ
попередня посада, яку займав**
"Земінвест"
8) дата набуття повноважень та термін,
07.04.2014 на 3 роки згідно до статуту Товариства
на який обрано
9) опис Повноваження та обов'язки визначені статутом.
Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі у натуральній формі згідно штатного розкладу.
Протягом звiтного року переобраний на ту саму посаду у зв'язку з продовженням повноважень (рішенням
протоколу загальних зборів акціонерів від 07.04.2014р.).
Стаж роботи - 18 років.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Перелік попередніх посад: начальник відділу, помічник керівника, інженер-будівельник.
Обіймає посаду Директора ПАТ "Харківський ЦУМ" (м.Харків, м-н Павлівський, 1/3).
Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Станiславський Олександр Володимирович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
МК 288809 09.10.1996 ЦВМ Дзержинського РВХМУ УМВС
номер, дата видачі, орган, який видав)*
України в Харкiвськiй обл.
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища, Харківський політехнічний інститут
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та
Генеральний директор ТОВ "Запорожець"
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
26.04.2012 3 роки згідно до статуту Товариства
на який обрано
9) опис Повноваження та обов'язки визначені статутом.
Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі у натуральній формі - договір на безоплатній основі.
Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Перелік попередніх посад: директор.
Обіймає посаду директора ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЦУМ" (61003 м.Харків, м-н Рози
Люксембург,1/3).
Стаж роботи - 32 роки.
Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Член Наглядової ради
Вишневський Вадим Миронович
РО 730164 27.05.2008 2 -D

1961
Вища, Харківський інститут механізації та електрифікації
сільського господарства
16
д/н

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
26.04.2012 3 роки згідно до статуту Товариства
на який обрано
9) опис Повноваження та обов'язки визначені статутом.

Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі у натуральній формі - договір на безоплатній основі.
Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Стаж роботи- 16 років
Особа не надала інформації щодо найменування підприємства і попередньої посади, яку займав, та посади
на будь-яких інших підприємствах.
Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має.
1) посада
Член Наглядової ради
Андрющенко Ганна Сергiївна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
МК 169873 30.07.1996 Орджонiкiдзевським РВХМУУВС
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
України в Харкiвськiйобл.
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища, Харківська юридична академія ім.Ярослава Мудрого
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та
Заступник директора ТОВ "АЛЬПАРІ-С"
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
26.04.2012 3 роки згідно до статуту Товариства
на який обрано
9) опис Повноваження та обов'язки визначені статутом.
Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі у натуральній формі - договір на безоплатній основі.
Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було.
Стаж роботи - 17 років.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Перелік попередніх посад: юрисконсульт, директор, заступник директора.
Обіймає посаду Директора ТОВ "АЖИО".
Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Шеремет Лiлiя Володимирiвна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
МК 877108 08.09.1998 Фрунзенським МВ ХМУ УМВС
номер, дата видачі, орган, який видав)*
України в Харкiвськiй обл.
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища, Харківський інститут громадського харчуваня
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та
Директор ТОВ "Бристела ЛТД"
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
07.04.2011 5 років згідно до статуту Товариства
на який обрано
9) опис Повноваження та обов'язки визначені статутом.
Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі у натуральній формі - договір на безоплатній основі.
Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Особа не надала інформації щодо посади на будь-яких інших підприємствах.
Стаж роботи - 35 років.
Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Станiславський Фелiкс Олександрович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
МН 728191 08.04.2005 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС
номер, дата видачі, орган, який видав)*
України в Харкiвськiй обл.
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1989
5) освіта**
Середня, Харківський приватний ліцей "Професіонал"
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та
Фізична особа - підприємець
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
07.04.2011 07.04.2011 5 років згідно до статуту Товариства
на який обрано
9) опис Повноваження та обов'язки визначені статутом.

Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі у натуральній формі - договір на безоплатній основі.
Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Фізична особа - підприємець.
Стаж роботи - 8 років.
Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
Левiна Свiтлана Ерiкiвна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
МК 287512 13.09.1996 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
України в Харкiвськiй обл.
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та
Адміністратор ТОВ "Запорожець"
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
07.04.2011 5 років згідно до статуту Товариства
на який обрано
9) опис Повноваження та обов'язки визначені статутом.
Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі у натуральній формі - договір на безоплатній основі.
Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Займає посаду адміністратора ТОВ
"Запорожець".
Стажу роботи 32 роки.
Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Монастирська Ірина Едуардівна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
ММ 792498 20.02.2001 Московським РВХМУ УМВС України
номер, дата видачі, орган, який видав)*
в Харківській області
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища, Харківський інститут громадського харчування
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та
Заступник головного бухгалтера ЗАТ "Дитячий світ"
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
01.02.2008 до моменту припинення трудових відносин з
на який обрано
Товариством
9) опис Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією.
Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі у натуральній формі згідно штатного розкладу.
Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Перелік попередніх посад: заступник головного бухгалтера.
Інші посади не обіймає. Стаж роботи - 27 років.
Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

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

Кількість за видами акцій
Від загальної
Кількість
кількості акцій
акцій (штук)
(у відсотках) прості іменні

прості на Привілейовані
пред'явника
іменні

привілейов
ані на
пред'явник
а

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Бондаренко Сергiй
Анатолiйович

ВА 984752 01.09.1997
Дружкiвським МВ УМВС
України в Донецькiй областi

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової
ради

Станiславський
Олександр
Володимирович

МК 288809 09.10.1996 ЦВМ
Дзержинського РВХМУ УМВС
України в Харкiвськiй обл.

1

0.0000695213

1

0

0

0

Член Наглядової
ради

Вишневський Вадим
Миронович

РО 730164 27.05.2008 2 -D

4

0.00027808522

4

0

0

0

Член Наглядової
ради

Андрющенко Ганна
Сергiївна

МК 169873 30.07.1996
Орджонiкiдзевським
РВХМУУВС України в
Харкiвськiйобл.

3

0.00020856391

3

0

0

0

Голова Ревiзiйної
комiсiї

Шеремет Лiлiя
Володимирiвна

МК 877108 08.09.1998
Фрунзенським МВ ХМУ УМВС
України в Харкiвськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Станiславський Фелiкс
Олександрович

МН 728191 08.04.2005 ЦВМ
Дзержинського РВ ХМУ УМВС
України в Харкiвськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Левiна Свiтлана Ерiкiвна

МК 287512 13.09.1996 ЦВМ
Дзержинського РВ ХМУ УМВС
України в Харкiвськiй обл.

3

0.00020856391

3

0

0

0

Головний
бухгалтер

Монастирська Ірина
Едуардівна

ММ 792498 20.02.2001
Московським РВХМУ УМВС
України в Харківській області

0

0

0

0

0

0

11

0.00076473435

11

0

0

0

Усього

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

Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Торгiвельний центр"ЦУМ"

34390360

61003 Харкiвська область м.Харкiв
майдан Рози Люксембург, 1/3

1435202

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

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

Кількість
акцій
(штук)

Усього 1435202

Кількість за видами акцій
Від загальної
кількості акцій
прості на Привілейовані
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

99.777114699028

1435202

0

0

Кількість за видами акцій
Від загальної
кількості акцій
прості на Привілейовані
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні
99.777114699028

1435202

0

0

привілейо
вані на
пред'явни
ка
0

привілейо
вані на
пред'явни
ка
0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Чергові
X

Позачергові

Дата проведення
07.04.2014
Кворум зборів
99.77781
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ
1.Обрання голови та секретаря загальних зборiв, лiчильної комiсiї. Затвердження умов договору на
проведення загальних зборiв та передачу повноважень лiчильної комiсiї ТОВ "МДЦ".
2.Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
3.Звiт виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2013 рiк.
4.Звiт Наглядової ради за 2013 рiк.
5.Звiт та висновки Ревiзiйної Комiсiї Товариства за 2013 рiк.
6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 р.
7.Розподiл прибутку Товариства.Затвердження порядку розподiлу прибутку/покритя збиткiв.
8.Про вiдкликання/обрання директора Товариства.
Пропозицiї щодо питань порядку денного надавались членами Наглядової ради.
Всi питання порядку денного розглянутi.Прийнятi рiшення:
1.Затвердити на посадi голови зборiв Зозулю Андрiя Володимировича,на посадi секретаря зборiв
Юровську Юлiю Борисiвну.Затвердити умови договору з депозитарною установою ТОВ "МДЦ" щодо
забезпечення проведення загальних зборiв, у тому числi- по прийняттю повноважень лiчильної комiсiї.
Затвердити передачу повноважень лiчильної комiсiї ТОВ "МДЦ".
2.Затвердити наступний регламент проведення зборiв:
- доповiдi по питанням порядку денного-до 10 хвилин;
- виступи у порядку обговорення питання -до5хвилин;
- зауваження, особливi думки, запитання та таке iнше подаються присутнiми у письмовому виглядi
секретарю зборiв;
- голова зборiв має право обiрвати доповiдача(лишити йогослова) уразi, якщо доповiдач порушує
регламент зборiв, або виступає не за сутнiстю питання порядку денного;
- голосування проводиться з використанням бюлетенiв для голосування.
3.Затвердити звiт виконавчого органу про фiнансово- господарську дiяльнiсть Товариства за 2013
рiк.Дiяльнiсть виконавчого органу визнати задовiльною.
4.Затвердити звiт наглядової ради за 2013 рiк.Дiяльнiсть Наглядової ради Товариства за 2013 рiк визнати
задовiльною.
5.Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк.
6.Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк, зокрема звiт про фiнансовi результати та баланс.
7.У зв'язку з тим, що за 2013 рiк Товариством отриманий збиток , дивiденди не нараховувати i не
сплачувати.Збитки залишити непокритими.
8.Призначити Бондаренка Сергiя Анатолiйовичана посаду Директора(тобто подовжити термiн
повноважень на 3 роки згiдно до статуту Товариства).Надати Головi Наглядової ради повноваження на
пiдписання вiд iменi загальних зборiв контракту з директором.

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

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

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

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Публiчне акцiонерне товариство
30370711
04071 м. Київ м.Київ вул. Нижній Вал 17/8
Рішення № 2092
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

01.10.2013
044-591-04-04
(044) 482-52-07
Депозитарна діяльність центрального депозитарію
З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. Опис на сайтi
http://www.csd.ua
Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжгалузевий депозитарний
центр"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
35477315
61145 Харкiвська область м.Харків вул. Космічна, 26
АЕ № 286587
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

08.10.2013
(057) 7140-190
(057) 7140-190
Депозитарная діяльність зберігача цінних паперів
Між Зберігачем та Емітентом укладено Договір про про відкриття рахунків
у цінних паперах власникам цінних паперів № 31-ЕМ від 27.07.2010 року.
Аудиторська фірма "Спіка-Аудит"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
23464570
61125 Харкiвська область м.Харків вул.Червоношкільна набережна ,16
Свідоцтво № 0861
Аудиторська палата України

26.01.2001
(057) 764-81-54
(057) 731-47-56
Аудиторські послуги
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0861
видане рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001р. № 98 та
подовжено рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010 р. №
221/3 до 04.11.2015 р.
Приватне акціонерне товариство "Українська фондова біржа"

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

Приватне акцiонерне товариство
14281095
01034 м. Київ - м.Київ пров. Рисльський, 10
Серія АВ № 581214
Державна коміссія з цінних паперів та фондового ринку

26.04.2011
(044) 279-41-58
(044) 278-51-40
Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
Дії щодо допуску та перебування в біржовому списку УФБ за категорією
позалістингових цінних паперів акцій емітента

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

06.08.2010

106/20/1/10

ХТУ ДКЦПФР

UA4000082481

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

3.50

1438408

5034428.00

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

Цiннi папери Товариства у звiтному роцi не брали участi в органiзованих ринках. Додаткової емісії акцій, викупу власних акцій емітентом не було. Акції емітента
перебувають в біржовому списку УФБ за категорією позалістингових.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
15.01.1992 року була зареєстрована організація орендарів універмагу "Дитячий світ"
, яка в 1994році заснувала акціонерне товариство "Дитячий світ" , що було
зареєстровано 19.09.1994 р., згідно рішення установчих зборів №1 від "28" червня
1994 року. В зв?язку зі зміною законодавства рішенням загальних зборів акціонерів
закритого акціонерного товариства "ДИТЯЧИЙ СВІТ" від 07.04.2011 року було змінено
тип товариства з закритого на публічне акціонерне товариство та змінено назву на
публічне акціонерне товариство "ДИТЯЧИЙ СВІТ", скорочена: ПАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ".

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
ПАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" знаходиться за адресою: майдан Конституції,9, м. Харків в
будівлі, що є власністю товариства. Загальна плаща складає 6021,0кв.м.Філій,
представництв, дочірніх підприємств та відокремлених структурних підрозділів
немає. Зміни в організаційній структурі не відбувалися і не плануються.

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
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)
28
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) 4
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня,
тижня) (осіб)
12
Фонд оплати праці, всього 490454 тис. грн. Факти зміни розміру оплати праці,
його збільшення або зменшення відносно попереднього року:зміни розміру мінімальної
заробітної плати згідно вимог діючого законодавства.
Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її
працівників операційним потребам емітента: рівень кваліфікації працівників
віповідає вимогам Емітента

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
не належить

Спільна 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
Емітент не проводив спільну діяльність з іншими підприємствами

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року
не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Згідно зі ст. 12.1 Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV з урахуванням змін і доповнень, а також з
листом Національного Банку України, Міністерства фінансів України, Державної
служби статистики України "Про застосування МСФЗ" від 07.12.2011г. N 12-208/175714830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702 Амортизація по основних засобах
нараховується з використанням прямолінійного метода, за яким нарахування зносу
протягом передбачуваного строку їх корисного використання проводиться рівномірно і
відображається у складі витрат. Амортизація нараховується з дати придбання
об'єкта, а для об'єктів основних засобів, зведених господарським способом, - з
моменту завершення будівництва об'єкта і його готовності до експлуатації. За
земельними ділянками амортизація не нараховується. Строки корисного використання,
а також ліквідаційна вартість різних об'єктів основних засобів встановлюються
постійно діючою комісією на підприємстві. До інвестиційної нерухомості
відносяться будівлі, приміщення або частини будівель, утримувані з метою отримання
орендних платежів. Запаси відображаються по найменшій з двох величин: фактичній
собівартості, або чистій ціні можливої реалізації.

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), середньореалізаційні 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 діяльності товариства є надання в оренду й експлуатацію власного та
орендованого майна. Будівля товариства знаходиться в центрі міста, де розташовано
велика кількість сучасних торгівельних закладів, тому конкуренція з даного виду
діяльності значна.

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
Вартість придбаних основних засобів та інших необоротних матеріальних активів за
останні п'ять років склало 873523 грн.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
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
Між Товариством та Головою Наглядової ради Станіславським О.В. , як учасником
товариства, на протязі 2014 року були укладені наступні договори безвідсоткової
позики (зворотньої фінансової допомоги) строком на один рік для поповнення
обігових коштів:
21.02.2014 р. на суму 98000.00 гривень;

26.02.2014
11.03.2014
12.03.2014
13.03.2014
14.03.2014
24.10.2014
01.12.2014
02.12.2014
03.12.2014
04.12.2014
05.12.2014
26.12.2014

р. на суму 52000.00 гривень;
р. на суму 2000000.00 гривень;
р. на суму 2300000.00 гривень;
р. на суму 1900000.00 гривень;
р. на суму 1588000.00 гривень;
р.на суму 45000.00гривень;
р.на суму 145000.00 гривень;
р. на суму 149000.00 гривень;
р. на суму 147500.00 гривень;
р.на суму 149000.00 гривень;
р.на суму 144150.00гривень;
р. на суму 149900.00гривень.

Між Товариством та членом Ревізійної комісії Левіною Свтланою Еріківною,як
учасником товариства,на протязі 2014 року були укладені наступні договори
безвідсоткової позики строком на один рік для поповнення обігових коштів:
14.01.2014р. на суму 1380000.00 гривень;
15.01.2014р. на суму 1440000.00 гривень;
15.12.2014р. на суму 149900.00 гривень;
16.12.2014р. на суму 149500.00 гривень;
17.12.2014р.на суму 149000.00 гривень;
18.12.2014р. на суму 149550.00 гривень;
19.12.2014р. на суму 149000.00 гривень;
22.12.2014р.на суму 149000.00 гривень;
29.12.2014р. на суму 149900.00 гривень;
30.12.2014р. на суму 145000.00 гривень;
31.12.2014р.на суму 147000.00гривень.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням товариства. Ступінь використання 100%. Об'єктів оренди немає. Активи утримуються в належному стані. Протягом 2014
року поступово проводилися ремонтні роботи в приміщеннях будівлі. На ремонтні
роботи по утриманню будівлі було витрачено 457077 гривень. Екологічні питання на
використання активів підприємства не впливають Капітальне будівництво , розширення
та вдосконалення основних засобів можуть бути реалізовані тільки при наявності
достатньої кількості оборотних коштів та коштів інвесторів.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Найактуальнішим для товариства є зниження загального рівня податкового
навантаження. Проблеми, що впливають на діяльність товариства це : зростання цін
та тарифів на комунальні послуги, зниження купівельної спроможності громадян.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Штрафних санкцій протягом 2014 року не було.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Не було.

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)
Основним видом діяльності товариства щонайменше на рік є надання в оренду й
експлуатацію власного нерухомого майна, обладнання.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Витрат на дослідження та розробку не було

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
Судових справ не було.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Іншої інформації, що передбачена для розкриття та яка може бути істотною для
оцінки фінансового стану та результатів діяльності Емітента, немає.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
17915.000
16075.800

- будівлі та споруди

17599.200

15965.300

0.000

0.000

17599.200

15965.300

- машини та обладнання

0.800

0.800

0.000

0.000

0.800

0.800

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

315.000

109.700

0.000

0.000

315.000

109.700

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

17915.000

16075.800

0.000

0.000

17915.000

16075.800

Найменування основних
засобів

- інші

Усього

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
0.000
0.000

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
17915.000
16075.800

Пояснення : Первісна вартість основних засобів на початок періоду складає 30889,0
тис.грн., на кінець 30554,0 тис.грн. Сума нарахованого зносу складає на початок
періоду 12974,0 тис.грн., на кінець - 14462,0 тис.грн. Ступінь зносу основних
засобів складає 47,4% Обмежень на використання майна підприємство не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

7034

11197

Статутний капітал (тис.грн.)

5034

5034

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

5034

5034

Опис

Висновок

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР
(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних
виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Розрахункова вартість чистих активів(7034.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
капіталу(5034.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець
року.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань

Кредити банку, у тому числі :
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі за облігаціями (за кожним
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):
За векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис iншi зобов'язання в тому числi включають:
- розрахунки за товари, роботи, послуги 21 тис. грн.
- розрахунки зi страхування 6 тис. грн.
- розрахунки з оплати працi - 13 тис. грн.
- поточнi забезпечення - 63 тис. грн.
- iншi зобов'язання - 5122 тис. грн.

Дата
погашення

Х
Х
Х

0.00
0.00
0.00

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
Х
Х

Х

0.00

Х

Х

Х

0.00

Х

Х

Х
Х

0.00
0.00

Х
Х

Х
Х

Х

0.00

Х

Х

Х
Х
Х
Х

130.00
10663.00
5225.00
16018.00

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Х
Х
Х

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата
Дата
оприлюднення
виникнення
повідомлення у
події
стрічці новин
1
2
07.04.2014
07.04.2014

Вид інформації
3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

1
2
3

Рік
2012
2013
2014

Кількість зборів, усього
1
1
1

У тому числі позачергових
0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
немає

Ні

X
X
X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю) ?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше
немає

Ні
X

X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
позачергові збори не скликались

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X

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

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)
3
0
0
3
0
3

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 12
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
немає немає

Ні
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
Інше
немає

Ні
X
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
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть) немає

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 внутрішніх
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Інше (запишіть) немає
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?

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

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

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

Ні
X
X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Копії
Інформація
Інформація
Публікується у
Документи
розповсюд
пресі,
надаються для документів розміщуєтьс
жується на
оприлюднюється в
ознайомлення
надаються
я на власній
на запит
інтернет
загальних
загальнодоступній
безпосередньо
зборах
базі НКЦПФР про в акціонерному акціонера
торінці

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
управління товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

ринок цінних
паперів

товаристві

акціонерного
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

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
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
немає

Ні
X

X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні
X
X
X

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
немає

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

Ревізійна комісія ( ревізор )
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть) немає

Так
X

Ні
X
X
X
X

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

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради

Так
X

Ні
X
X

За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть) немає

X
X

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних
трьох років?
Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть) немає

Ні
X
X
X

X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції 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) Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття:
;
яким органом управління прийнятий: Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть, яким чином її оприлюднено: 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.
-

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Дитячий світ"
Територія ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ
ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
Середня кількість працівників 28
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 61003 Харкiвська область м.Харкiв майдан Конституцiї, 9,
т.0577313003
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

2015

Коди
01
01
01562786
6310136300
112

за КВЕД

68.20

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р.
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

1000

--

--

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020

2
2
-353
825
472
17562
30064
12502
--

2
2
-127
490
363
15965
30064
14099
--

1030

--

--

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Товари
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1035
1040
1045
1090
1095

----17915

----16092

1100

5942

5924

1101
1104
1110

36
5906
--

18
5906
--

1125

107

4

1130

135

86

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи

1135
1136
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1190
1195
1200

---944
1
1
---7129
--

---944
2
1
1
--6960
--

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

вибуття
Баланс

1300

25044

23052

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

На кінець звітного
періоду
4

1400

5034

5034

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

15712
-27
-9576
--11197

15712
-27
-13739
--7034

1500

2546

4531

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1510
1515
1520
1525
1595

-694
--3240

-694
--5225

1600

--

--

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1610

--

--

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1615
1620
1621
1625
1630
1660
1665
1690
1695

94
19
7
-18
18
-10458
10607

21
27
8
6
13
63
-10663
10793

1700

--

--

Баланс

1900

25044

23052

Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності"
Директор

________________

Бондаренко Сергiй Анатолiйович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Монастирська Ірина Едуардівна

Дата (рік, місяць, число)

2015

за ЄДРПОУ

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Дитячий світ"

Коди
01
01
01562786

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

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

2300

3086

2050

(1128)

(1125)

2090

1172

1961

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
-(3251)
(--)
(40)

(--)
-(3958)
(183)
(42)

2190

--

--

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(2119)
-347
112
(2)
(--)
(106)

(2222)
-347
-(245)
(--)
(--)

2290

--

--

2295
2300

(1768)
-2395

(2120)
-2603

2305

--

--

2350

--

--

2355

(4163)

(4723)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
15702
---

2415

--

--

2445
2450

---

-15702

2455

--

--

2460
2465

--4163

15702
10979

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
1469
520
169
1720
542
4420

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

За аналогічний
період попереднього
року
4
1312
496
182
1190
2128
5308

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
1438408
1438408
( 2.89417190)

За аналогічний
період попереднього
року
4
1438408
1438408
( 3.28349120)

2615

( 2.89417190)

( 3.28349120)

2650

--

--

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності"
Директор

________________

Бондаренко Сергiй Анатолiйович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Монастирська Ірина Едуардівна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Дитячий світ"

2015

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
01562786

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2014 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. 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 авансів від покупців і замовників
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на прибуток
Зобов'язання з податку на додану вартість
Зобов'язання з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

667

2003

3005
3006
3010
3015
3095

---2331
13939

---1723
10579

3100

(771)

(1766)

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3190
3195

(432)
(180)
(298)
(31)
(136)
(131)
(1529)
(13716)
(9)
2

(447)
(207)
(241)
(58)
(34)
(149)
(1716)
(9773)
(11)
144

3200

--

--

3205

--

--

3215

--

--

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(--)

3260
3270
3290
3295

(1)
(--)
(--)
-1

(89)
(--)
(--)
-89

3300

--

--

3305
3340

10608
--

9760
--

3345

(--)

(--)

3350
3355
3360
3390
3395
3400
3405
3410
3415

10608
(--)
(1)
(--)
-1
-1
-1

9816
(--)
(--)
(--)
-56
-1
2
-1

Див. "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi"
Директор

________________

Бондаренко Сергiй Анатолiйович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Монастирська Iрина Едуардiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Дитячий світ"

2015

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
01562786

Звіт про власний капітал
за 2014 рік
Форма № 4

Стаття

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
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників : Внески
до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Код за ДКУД

Зареєстрований Капітал ДодатКод
(пайови у дооцін- ковий
рядка
й)
капітал
ках
капітал

1801005

НерозподілеНеопла- Вилуний
Резервний прибуток чений
чений
капітал (непокри капітал капітал
тий
збиток)
6
7
8
9
27
-9576
---

Всього

2
4000

3
5034

4
15712

5
--

10
11197

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

5034

15712

--

27

-9576

--

--

11197

4100

--

--

--

--

-4163

--

--

-4163

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--5034

--15712

----

--27

--4163
-13739

----

----

--4163
7034
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Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки
до фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"Дитячий свiт"
за рiк, що завершився 31.12.2014 р.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Дитячий свiт" складена у вiдповiдностi з Законом України
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-ХIV вiд 16.07.99
р. зi змiнами та доповненнями, мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi
(МСФЗ), мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумаченнями,
розробленими Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi та облiковою
полiтикою прийнятою Наказом директора пiдприємства 29/1 вiд 05.12.2011р. Датою
переходу на МСФЗ прийнято 1 сiчня 2012 р. .
До складу фiнансової звiтностi за 2014 рiк входить:
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014 р.;
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за
2014 рiк;
Звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк;
Звiт про власний капiтал за 2014 рiк;
Примiтки до фiнансової звiтностi за 2014 рiк.
Валютою фiнансової звiтностi є грошова одиниця України - гривня, одиниця вимiру тис. грн.
Особова iнформацiя про пiдприємство
Публiчне акцiонерне товариство " Дитячий свiт"
Iдентифiкацiйний код 01562786.
Мiсце знаходження: 61003, м. Харкiв, майдан Конституцiї, будинок 9.
ПАТ "Дитячий свiт" є новим найменуванням Закритого акцiонерного товариства
"Дитячий свiт" вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
Закрите акцiонерне товариство "Дитячий свiт" перереєстровано з орендного
пiдприємства "Унiвермаг "Дитячий свiт"" згiдно рiшення установчих зборiв
засновникiв акцiонерного товариства вiд 28.06.1994р., протокол №1 на пiдставi
угоди мiж громадянами України, членами органiзацiї орендарiв унiвермагу "Дитячий
свiт", якi прийняли участь у викупi цiлiсного майнового комплексу унiвермаг
"Дитячий свiт".
Свiдоцтво про державну перереєстрацiю ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ДИТЯЧИЙ
СВIТ" серiї А 01 № 429080 видане Виконавчим комiтетом Харкiвської мiської Ради
Харкiвської областi 26.04.2011р., дата проведення державної реєстрацiї
15.01.1992р., пiдстава замiни свiдоцтва - змiна найменування юридичної особи.
Статут публiчного акцiонерного товариства "Дитячий свiт" зареєстрован Виконавчим
комiтетом Харкiвської Мiської Ради Харкiвської областi 26.04.2011р. № запису у
державному реєстрi 14801050021000938.
Нова редакцiя Статуту ПАТ "Дитячий свiт" зареєстрована Виконавчим комiтетом
Харкiвської Мiської Ради Харкiвської областi 31.10.2012р., № запису
14801050023000938.
Основним видом дiяльностi
ПАТ "Дитячий свiт" за КВЕД -2010 являється
надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.
Будiвля "Дитячий свiт" знаходиться за мiсцезнаходженням товариства : майдан
Конституцiї, б.9. Загальна площа будiвлi складає
6021,0 кв. м., площа передана в
оренду складає 3677 м.кв.
Фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має.
Керiвник ПАТ "Дитячий свiт" - Бондаренко Сергiй Анатолiйович
Головний бухгалтер - Монастирська Iрина Едуардiвна.
Iнформацiя про акцiї.
У 2014 роцi ПАТ "Дитячий свiт" акцiї не придбавало.
Зареєстрований капiтал ПАТ "Дитячий свiт" складає 5 034 428 грн., який подiлено
на 1 438 408 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 3,50 грн. кожна.
Станом на 31.12.2014 р. Статутний капiтал сплачений повнiстю.
Протягом 2014 року змiн у кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу не було.
Права, привiлеї та обмеження, пов'язанi з акцiями, у тому числi обмеження щодо
розподiлу дивiдендiв та повернення капiталу:
На виконання вимог Закону України "Про Акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 №
514-VI Статутом ПАТ "Дитячий свiт" встановленi обмеження щодо виплати дивiдендiв:

"5.13 При прийняттi рiшення про виплату та при здiйсненнi виплат дивiдендiв
Товариство має керуватись обмеженнями, встановленими чинним законодавством
України.
5.14 Товариство не має права приймати рiшення про виплату дивiдендiв у разi, якщо:
1) звiт про результати розмiщення акцiй не зареєстровано у встановленому чинним
законодавством України порядку;
2) власний капiтал Товариства менший, нiж сума його статутного капiталу i
резервного капiталу;
3) в iнших випадках, встановлених законом.
5.15 Товариство не має права здiйснювати виплату дивiдендiв у разi, якщо
Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцiй вiдповiдно до чинного
законодавства України".
ПАТ "Дитячий свiт" не має викуплених власних акцiй.
ПАТ "Дитячий свiт" володiє акцiями ВАТ "Укрреконструкцiя"" у кiлькостi 444500
штук, що становить 0,1251% Статутного капiталу та ВАТ"Буденергометал" у кiлькостi
144896 штук, що становить 0,0407%. Статутного капiталу.
Станом на 31.12.2014 р. кiлькiсть акцiонерiв (фiзичних i юридичних осiб) становить
224 осiб.
Станом на 31.12.2014 р. кiлькiсть акцiй, що знаходиться в державнiй власностi
дорiвнює 0.
Кiлькiсть акцiй, що перебуває у власностi виконавчого органу (одноосiбного)
директора-0 штук
Перелiк осiб, частки яких у статутному капiталi перевищують 5% станом на
31.12.2014 р.:
Юридичнi особи:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торгiвельний центр "ЦУМ", код ЄДРПОУ:
34390360 - 1435202 акцiй
Вiд загальної кiлькостi акцiй ( у вiдсотках) -99.777114699028
ПАТ"Дитячий свiт" привiлейованих акцiй не випускав.
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi.
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).
Фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до МСФЗ, що є чинними станом на
31.12.2014 р..
Формат фiнансових звiтiв представлений з урахуванням вимог Мiнiстерства фiнансiв
України, що затверджує форми фiнансових звiтiв в Українi. Рядки не мiстять
посилань на вiдповiднi Примiтки, тому що це не передбачено формами, але Примiтки
структурованi для полегшення користування.
Ця фiнансова звiтнiсть складена в тисячах гривень, всi суми округленi до тис.
грн., крiм випадкiв, де вказано iнше.
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi з принципом оцiнки за
iсторичною собiвартiстю за виключенням довгострокових фiнансових iнструментiв, якi
оцiнювались за амортизованою вартiстю та iнвестицiйної нерухомостi, по якiй в
якостi доцiльної собiвартостi була прийнята справедлива вартiсть на дату
переоцiнки, яка проведена у перiодi, що його охоплює перша фiнансова звiтнiсть за
МСФЗ.
Пiдприємство веде свої бухгалтерськi записи в українськiй гривнi, як того
вимагають нацiональнi стандарти бухгалтерського облiку.
Пiдприємство визначило українську гривню в якостi функцiональної валюти, одиниця
вимiру тис. грн.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена з використанням припущення про продовження
дiяльностi пiдприємства в осяжному майбутньому, що передбачає реалiзацiю активiв
та погашення зобов'язань в ходi нормальної операцiйної дiяльностi.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва оцiнок i припущень, якi
впливають на вiдображення у звiтностi сум активiв i зобов'язань та розкриття
iнформацiї про потенцiйнi активи та зобов'язання на дату складання балансу (звiту
про фiнансовий стан). Найбiльш важливi областi, якi потребують використання
оцiночних суджень та допущень, включають:
?
ефективну ставку вiдсотка;
?
резерв на виплату вiдпусток працiвникам;
?
строк корисного використання основних засобiв;
?
вiдшкодовану вартiсть.
Опис важливих аспектiв облiкової полiтики
Протягом 2014р. облiкова полiтика не змiнювалась.
Основнi засоби.
Об'єкти основних засобiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фактичними
витратами за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення.

До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi використовуються в
господарськiй дiяльностi бiльше року з дати введення в експлуатацiю та вартiсть
яких перевищує 2500 грн.
Об'єкти соцiальної сфери не включаються до складу основних засобiв з 2015 року в
данiй фiнансовiй звiтностi, оскiльки вони не створюють економiчних вигод для
пiдприємства.
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом протягом
передбачуваного строку їх корисного використання.
Списання основних засобiв з балансу вiдбувається при вибуттi, або у випадку, якщо
в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання даного
активу. Прибуток або збиток, що виникають в результатi списання активу,
включаються в звiт про сукупний прибуток за звiтний рiк, в якому актив був
списаний.
Iнвестицiйна нерухомiсть.
До iнвестицiйної нерухомостi вiдносяться будiвлi, примiщення або частини будiвель,
утримуванi з метою отримання орендних платежiв та, якщо частина площi об'єкта
переданого в оренду складає бiльше 50%.
Пiсля первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за собiвартiстю
за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення
активiв.
Амортизацiя об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi нараховується з використанням
прямолiнiйного метода, за яким нарахування зносу протягом передбачуваного строку
їх корисного використання проводиться рiвномiрно i вiдображається у складi витрат.
Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується з використанням прямолiнiйного
метода, за яким нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного
використання проводиться рiвномiрно.
Запаси.
Запаси враховуються на балансi товариства за первiсною вартiстю, яка складається з
цiни придбання, витрат на їх доставку до даного мiсцезнаходження та iнших витрат,
якi безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв i доведенням їх до стану, в якому
вони придатнi для використання у запланованих цiлях. Запаси вiдображаються по
найменшiй з двох величин: фактичнiй собiвартостi, або чистiй цiнi можливої
реалiзацiї.
Для облiку вибуття запасiв застосовується метод ФIФО.
Фiнансовi iнструменти.
Фiнансовi iнструменти, вiдображенi в Балансi пiдприємства, включають фiнансовi
iнвестицiї, торговельну та iншу дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти, iншi
довгостроковi зобов'язання, торговельну та iншу кредиторську заборгованiсть.
Фiнансовi iнвестицiї (крiм iнвестицiй, якi утримуються пiдприємством до їх
погашення) на дату балансу облiковуються по їх собiвартостi з урахуванням
зменшення корисностi iнвестицiї, якщо їх справедливу вартiсть неможливо визначити.
Iнша поточна дебiторська та кредиторська заборгованiсть облiковуються за первiсною
вартiстю.
Довгостроковi фiнансовi та iншi зобов'язання облiковуються за амортизованою
вартiстю.
Короткостроковi позики отриманi та кредити визнаються за первiсною вартiстю.
Визнання доходiв i витрат.
Доходи i витрати вiдображаються у вiдповiдностi з принципом нарахувань i
вiдображаються в звiтностi того перiоду, до якого вони належать.
Дохiд вiд оренди за угодами операцiйної оренди визначається в складi доходу
протягом строку дiї оренди.
Процентнi доходи i процентнi витрати вiдображаються у складi прибутку або збитку з
використанням методу ефективної процентної ставки.
Витрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди,
визначаються як витрати.
Резерви.
Пiдприємство створює резерв на виплату вiдпусток

персоналу.

Винагороди працiвникам.
Виплати по заробiтнiй платi, сплаченi вiдпуски i лiкарнянi, нараховуються в тому
перiодi в якому вiдповiднi винагороди надавалися персоналу пiдприємства.

Взаємозалiки.
Мiж фiнансовими активами i зобов'язаннями можуть проводитися взаємозалiки, i в
бухгалтерському балансi вiдображається чиста величина тiльки за наявностi юридично
закрiпленого права на залiк вiдображених сум i iснуючого намiру або провести
розрахунок шляхом взаємозалiку, або реалiзувати актив i погасити зобов'язання
одночасно.
Зниження вартостi активiв.
На кожну звiтну дату пiдприємство повинно здiйснювати перевiрку балансової
вартостi своїх основних засобiв i нематерiальних активiв, з тим, щоб визначити, чи
є ознаки, що свiдчать про знецiнення активiв. В разi виявлення таких ознак
розраховується вартiсть вiдшкодування вiдповiдного активу з метою визначення
розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий є). У тих випадках, коли неможливо
оцiнити вартiсть вiдшкодування окремого активу, пiдприємство оцiнює вартiсть
вiдшкодування одиницi, що генерує грошовi потоки, до якої вiдноситься такий актив.
Вартiсть вiдшкодування визначається як найбiльше значення iз справедливої вартостi
активу за вирахуванням витрат на продаж i вартостi, що генерується вiд його
використання в господарськiй дiяльностi пiдприємства. При оцiнцi вартостi вiд
використання, передбачуваний грошовий потiк дисконтується до поточної вартостi,
використовуючи ставки до оподаткування, якi вiдображають поточну ринкову вартiсть
грошей i властивi даному активу специфiчнi ризики.
Якщо вартiсть вiдшкодування активу (або одиницi, що генерує грошовий потiк) по
оцiночних значеннях менша, нiж його поточна вартiсть, то поточна вартiсть активу
(одиницi, що генерує грошовий потiк) зменшується до даного значення. Втрати вiд
знецiнення признаються в звiтi про сукупний прибуток, за винятком випадкiв, коли
знецiнення вiдноситься до активiв, вiдображених по сумi переоцiнки, при яких сума
знецiнення вiдноситься на резерв по переоцiнцi.
Якщо втрати вiд знецiнення вiдновлюються в наступному перiодi, поточна вартiсть
активу (одиницi, що генерує грошовий потiк) збiльшується до нової вартостi
вiдшкодування, але так, щоб вiдновлена вартiсть даного активу не перевищила його
вартiсть до зниження цiни попереднiх перiодiв. Вiдновлення суми знецiнення
визнається в Звiтi про сукупний прибуток, за винятком випадкiв, коли знецiнення
вiдноситься до активiв, вiдображених по сумi переоцiнки, при яких вiдновлення суми
знецiнення вiдноситься на резерви переоцiнки.
Змiни до МСФЗ, що набрали чинностi у 2014 роцi, та їхнiй вплив на фiнансову
звiтнiсть
Змiни до дiючих стандартiв МСФЗ i новий коментар, що набрали чинностi, починаючи з
1 сiчня 2014 року:
"
Змiни в МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: подання", що стосуються
критерiїв взаємозалiку фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань. Поправки
роз'яснюють, що право залiку має iснувати на поточний момент, тобто не повинно
залежати вiд майбутнiх подiй. Воно також повинно бути юридично дiйсним для всiх
контрагентiв в ходi звичайної дiяльностi, а також у разi невиконання зобов'язань,
неплатоспроможностi або банкрутства.
"
Змiни до МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ (IFRS) 12
"Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання" i МСФЗ
(IAS) 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть" щодо iнвестицiйних
пiдприємств. Поправки до стандартiв стосуються iнвестицiйних органiзацiй, як
таких, що:
отримують кошти вiд одного або бiльше iнвесторiв з метою надання даному
iнвестору послуг з управлiння iнвестицiями;
приймає на себе перед iнвестором зобов'язання в тому, що метою її бiзнесу є
iнвестування коштiв виключно для отримання доходу вiд приросту вартостi капiталу,
iнвестицiйного доходу або того i iншого;
оцiнює i визначає результати дiяльностi практично по всiх своїх iнвестицiях
на основi їх справедливої вартостi.
Материнськi iнвестицiйнi компанiї повиннi враховувати iнвестицiї в дочiрнi
компанiї за справедливою вартiстю з вiдображенням їх переоцiнок через прибуток або
збиток вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти".
ПАТ "Дитячий свiт" не визначено iнвестицiйною компанiєю.
"
Змiни в МСФЗ (IAS) 36 "Зменшення корисностi активiв" щодо додаткових
розкриттiв. Поправки скасовують вимогу про необхiднiсть розкриття очiкуваного
вiдшкодування по кожнiй одиницi, яка генерує грошовi кошти ОГГК, для яких
балансова вартiсть гудвiлу або нематерiального активу з невизначеним строком
корисного використання, розподiленого на ОГГК, є значною в порiвняннi iз загальною
балансовою вартiстю гудвiлу або нематерiального активу з невизначеним строком
корисного використання, якщо знецiнення не виникло.
"
Змiни в МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" щодо
новацiї фiнансових iнструментiв i облiку хеджування.

"
Iнтерпретацiя КТМФЗ (IFRIC) 21 "Обов'язковi платежi". Зобов'язуючою подiєю,
що призводить до виникнення зобов'язань щодо сплати державних зборiв, є подiя, яка
визначається законодавством, як подiя, що приводить до зобов'язання по сплатi
збору. Зобов'язання зi сплати державних зборiв не повинно вiдображатися як
очiкуване або вiдкладене у промiжнiй фiнансовiй звiтностi, якщо воно не буде
вiдображатися як очiкуване або вiдкладене в рiчнiй фiнансовiй звiтностi.
Цi змiни не мали суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть ПАТ "Дитячий свiт".
Стандарти, поправки до МСФЗ та iнтерпретацiї, що були випущенi у 2014 роцi, але не
набрали чинностi, та їхнiй вплив на фiнансову звiтнiсть у майбутньому
Ряд нових стандартiв, поправок та iнтерпретацiй до стандартiв, що набувають
чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються пiсля 31.12.2014р., були виданi у
2014 роцi:
"
Змiни до МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть" (випущено в травнi 2014 р.,
застосовуються для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 р. або
пiзнiше) з облiку придбання часток у спiльних операцiях. Змiна мiстить настанови
щодо вiдображення придбання часток у спiльних операцiях, що є окремим бiзнесом.
Оцiнено, що цi змiни не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть пiдприємства,
оскiльки пiдприємство не має угод про спiльну дiяльнiсть.
"
Змiни в МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" i МСФЗ (IAS) 38 "Нематерiальнi
активи" (випущенi в травнi 2014 р., застосовуються для рiчних звiтних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2016 р. або пiзнiше) щодо уточнення припустимих методiв
нарахування амортизацiї. У зазначенiй змiнi Рада (IASB) роз'яснює, що використання
методiв, заснованих на виручцi, для розрахунку амортизацiї активу не є
об'рунтованим, так як виручка вiд дiяльностi, яка включає використання активу,
зазвичай вiдображає фактори, якi не є споживанням економiчних вигод, пов'язаних з
цим активом. Оцiнено, що цi змiни не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть
пiдприємства, оскiльки пiдприємство не застосовує метод нарахування амортизацiї
заснований на виручцi.
"
Змiни в МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" (випущенi в груднi 2014
р., застосовуються для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 р. або
пiзнiше). Стандарт був змiнений для уточнення поняття суттєвостi i пояснює, що
пiдприємство не зобов'язане надавати окреме розкриття, що вимагається МСФЗ, якщо
iнформацiя, що випливає з даного розкриття, є несуттєвою, навiть якщо МСФЗ мiстить
список окремих розкриттiв або описує їх як мiнiмальнi вимоги. Стандарт також надає
нове керiвництво щодо промiжних пiдсумкових сум у фiнансовiй звiтностi. Оцiнено,
що цi змiни не матимуть суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть пiдприємства.
"
МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями" (випущений в травнi 2014
р., застосовується для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2017 р.
або пiзнiше). Новий стандарт встановлює основний принцип, що виручка повинна
визнаватися в момент передачi товарiв або надання послуг покупцю за договiрною
цiною. Виручка вiд продажу товарiв, супроводжуваних наданням послуг, якi можуть
бути вiдокремленими, визнається окремо вiд виручки вiд надання послуг, а знижки
вiд договiрної цiни розподiляються на окремi елементи виручки. У випадках, коли
сума оплати змiнюється з будь-якої причини, виручка вiдображається в розмiрi
мiнiмальних сум, якi не схильнi до суттєвого ризику анулювання. Витрати iз
забезпечення виконання договорiв з покупцями повиннi визнаватися як актив та
списуватися протягом всього перiоду, в якому отриманi вигоди вiд реалiзацiї
контракту. За попереднiми оцiнками, застосування стандарту не матиме iстотного
впливу на фiнансову звiтнiсть .
"
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" (випущений в липнi 2014 року,
застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 р. або
пiзнiше). МСФЗ (IFRS) 9 замiнює частини МСФЗ (IAS) 39, що стосуються класифiкацiї
та оцiнки фiнансових активiв. Фiнансовi активи повиннi класифiкуватися за двома
категорiями оцiнки: оцiнюванi за справедливою вартiстю та оцiнюванi за
амортизованою вартiстю. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi управлiння
фiнансовими iнструментами пiдприємства i вiд характеристик потокiв грошових
коштiв, передбачених контрактом щодо iнструменту. Вимоги облiку хеджування були
скоригованi для встановлення бiльш тiсного зв'язку облiку з управлiнням ризиками.
Пiдприємство не має намiру застосовувати цей стандарт достроково та ще не
проводило аналiз можливого впливу МСФЗ 9 на його фiнансовий стан чи результати
дiяльностi.
Жоден iз зазначених вище стандартiв чи поправок ПАТ "Дитячий свiт" у 2014 роцi не
застосувало достроково.

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014 р.
31.12.2014 31.12.2013
тис. грн
тис. грн

Необоротнi активи
Основнi засоби
127
353
Iнвестицiйна нерухомiсть
15965 17562
16092 17915
Оборотнi активи
Запаси
5924 5942
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 4
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами
86
135
Поточнi фiнансовi iнвестицiї
944
Грошi та їх еквiваленти 2
1
6960 7129
Усього активи
23052 25044
Власний капiтал
Зареєстрований капiтал 5034 5034
Капiтал у дооцiнках
15712 15712
Резервний капiтал
27
27
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
(13739)
7034 11197
Довгостроковi зобов'язання i забезпечення
Вiдстроченi податковi зобов'язання 4531 2546
Iншi довгостроковi зобов'язання
694
694
5225 3240
Поточнi зобов'язання i забезпечення
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
товари, роботи, послуги
21
94
розрахунками з бюджетом 27
19
у тому числi з податку на прибуток 8
7
розрахунками зi страхування
6
розрахунками з оплати працi
13
18
Поточнi забезпечення
63
18
Iншi поточнi зобов'язання
10663 10458
10793 10607
Усього капiтал та зобов'язання
23052 25044

1. Основнi засоби.
На балансi пiдприємства облiковуються
31.12.2014 31.12.2013
тис. грн.
тис. грн.
Первiсна вартiсть
490
825
Сума зносу 363
472
Залишкова вартiсть
127
353

107

944

(9576)

основнi засоби:

Амортизацiя основних засобiв обчислюється прямолiнiйним методом.
31.12.2014 31.12.2013
тис. грн.
тис. грн.
Первiсна вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв, якi продовжують
використовуватися:
105
110
У 2014 роцi здiйснювалось вибуття основних засобiв в зв'язку з реалiзацiєю
первiсною вартiстью 335 тис. грн., iз них:
- будинки, споруди, передавальнi присторої - 44 тис. грн.
- обладнання -291 тис. грн.
Основнi засоби представленi наступним чином:
Вартiсть
Групи основних засобiв
Будинки, споруди, передавальнi пристрої
засоби
Iнструменти, прилади, iнвентар
Первiсна вартiсть:
Залишок на 31.12.2013 р.
44
44
22
Надiйшло
у 2014роцi
Вибуло
у 2014 роцi 44
291
335
Залишок на 31.12.2014 р.
0
44
22

Машини та обладнання
Iншi основнi засоби
481

234

825

190

234

490

Транспортнi
Усього

Накопичений знос:
Залишок на 31.12.2013 р.
Амортизацiя за 2014рiк 3
Вибуло
у 2014 роцi 10
Залишок на 31.12.2014 р.
Залишкова вартiсть:
Залишок на 31.12.2013 р.
Залишок на 31.12.2014 р.

7

42

220
42
37

2
2

22
105

259
13

142
121

472

230
22

144

155

363

222
46

92
79

353
127

Станом на 31.12.2014 р. на пiдприємствi не iснує основних засобiв,. вилучених з
експлуатацiї для продажу.
Переоцiнка основних засобiв 2014 роцi не вiдбувалася.
Станом на 31.12.2014 р. вартiсть оформлених у заставу основних засобiв вiдсутня.
2. Iнвестицiйна нерухомiсть.
В операцiйну оренду переданi площi будiвлi "Дитячий свiт", якi знаходяться за
адресою: майдан Конституцiї, буд. 9:
станом на 01.01.2014 р. - 3677,0 кв. м.(частка площi, переданої в оренду61,1 %)
станом на 31.12.2013 р. 3854,5 кв. м.(частка площi, переданої в
оренду64,0%).
В оренду переданi частки будiвель, якi окремо продати неможливо. Згiдно МСФЗ 40
"Iнвестицiйна нерухомiсть" будiвлi вiдображаються в фiнансовiй звiтностi як
iнвестицiйна нерухомiсть якщо площа, яку займає пiдприємство пiд власнi потреби
незначна.
Згiдно прийнятої облiкової полiтики iнвестицiйною нерухомiстю є будiвлi, в яких
площа надана в оренду складає бiльше 50%.
Амортизацiя на iнвестицiйну нерухомiсть обчислюється прямолiнiйним методом.
31.12.2014 31.12.2013
тис. грн.
тис. грн.
Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi:
30064 30064
Сума зносу
14099 12502
Залишкова вартiсть
15965 17562
3. Нематерiальнi активи.
У складi нематерiальних активiв пiдприємства знаходяться нематерiальнi активи у
виглядi програмних забезпечень, якi враховуються на балансi по цiнам придбання.
Амортизацiя на нематерiальнi активи нараховується прямолiнiйним методом.
31.12.2014 31.12.2013
тис. грн.
тис. грн.
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв 2
2
Сума зносу 2
2
Залишкова вартiсть
Нематерiальнi активи у 2014 роцi не придбавались.
4. Запаси.

Склад виробничих запасiв наведений нижче:
Залишок
на 31.12.2014 р. Залишок
на 31.12.2013 р.
тис. грн.
тис. грн.
Матерiали
5
35
Паливо
13
1
Товари
5906 5906
Всього
5924 5942
Станом на 31.12.2014 р. залежалi виробничi запаси, якi не можуть бути використанi
у виробничому процесi вiдсутнi.
В 2014р. на ремонт примiщення в будiвлi майдан Конституцiї, б.9 витрачено
матерiалiв на суму 382тис.грн.
Передачi запасiв на комiсiю, переробку та в залог не здiйснювалось
В 2014р. товари для подальшої реалiзацiї не придбавались.
Тестування на наявнiсть ознак знецiнення не проводилось.
5. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

Станом на 31.12.2014 р. дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
вiдображена в балансi по вартостi погашення та складає 4 тис. грн. (поточна
заборгованiсть орендарiв по оренднiй платi).
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2013 р.
складала 107 тис. грн.
Iншi розрахунки та грошовi кошти складають:
31.12.2014 31.12.2013
тис. грн.
тис. грн.
"
"

за виданими авансами
грошовi кошти
88
136

86
2

135

1

У 2013-2014 роках резерв сумнiвних боргiв на iншу поточну дебiторську
заборгованiсть не створювався.
Грошовi кошти
31.12.2014 31.12.2013
тис. грн.
тис. грн.
в нацiональнiй валютi
2
1
в iноземнiй валютi
2
1
Еквiваленти грошових коштiв на балансi не враховуються.
6. Поточнi фiнансовi iнвестицiї
Станом на 31.12.2014р. поточнi фiнансовi iнвестицiї складають 944 тис.грн. В
складi поточних фiнансових iнвестицiй враховуються простi iменнi акцiї ВАТ
"Укрреконструкцiя" в кiлькостi 444500 штук на суму 170 тис.грн. та простi iменнi
акцiї ВАТ "Стройенергометал" в кiлькостi 144896 штук на суму 774 тис.грн.
Фiнансовi iнвестицiї враховуються на балансi по собiвартостi внаслiдок вiдсутностi
ринкових цiн на активному ринку.
7. Власний капiтал.
Власний капiтал станом на 31.12.2014 р. складає 7034 тис. грн.,
у т. ч.:
зареєстрований капiтал складає 5034 тис. грн., який розподiлений на 1438408
простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 3,50 грн. кожна. У звiтному перiодi
змiн у статутному капiталi не вiдбувалось;
капiтал у дооцiнках складає 15712 тис. грн., що включає суму переоцiнки
основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi. У звiтному перiодi змiн у iншому
додатковому капiталi не вiдбувалось.
резервний капiтал складає 27 тис. грн. У звiтному перiодi змiн у резервному
капiталi не вiдбувалось;
нерозподiлений збиток станом на 31.12.2014 р. складав 13379 тис. грн. За
результатами господарської дiяльностi за 2014 рiк пiдприємство має збиток у
розмiрi 4163 тис. грн.
За 2014 рiк власний капiтал зменшився на 4163 тис. грн. за рахунок отриманого
збитку за звiтний перiод. Iншi компоненти власного капiталу залишились без змiн.
8. Iншi довгостроковi зобов'язання.
Станом на 31.12.2013 р. в балансi згiдно П(С)БО iншi довгостроковi зобов'язання
складали 694 тис.грн., якi включали в себе заборгованiсть по векселям виданим.
заборгованiсть по виданому векселю ХВ СОIУ "А плюс В" - 462 тис. грн.
- заборгованiсть по виданому векселю ТОВ " Грантекс XXI" - 232 тис. грн.
Довгостроковi зобов'язання по векселям виданим облiковуються за амортизованою
вартiстю.
Номiнальна вартiсть виданих векселей складає 1041 тис.грн. Вексель ХВ СОIУ "А
плюс В" номiнальною вартiстю 693 тис.грн. виданий 27.09.2010р., строк погашення 31.12.2016р. Вексель ТОВ "Домострой" номiнальною вартiстю 348 тис.грн. виданий
20.12.2010р., строк погашення - 19.12.2016р.
Амортизацiя дисконту по векселям виданим за 2014 р. не перераховувалась. Станом на
31.12.2014 р. довгостроковi зобов'язання складають 694 тис.грн.
9. Iншi поточнi зобов'язання.
Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi по сумi погашення i складають:
Поточнi зобов'язання
31.12.2014 р.
Кредиторська заборгованiсть за:
товари (роботи, послуги)
21
94
розрахунками з бюджетом 27
19
розрахунками зi страхування
6
розрахунками з оплати працi
13
18

31.12.2013 р.

Поточнi забезпечення
63
Iншi поточнi зобов'язання
10793 10607

18
10663 10458

10. Резерви.
На пiдприємствi облiковується резерв на виплату вiдпусток персоналу.
тис. грн.
Залишок на 31.12.2013 р.
Збiльшення за 2014 рiк Використано у 2014 роцi
Списано у
2014 роцi невикористану суму Залишок на 31.12.2014р.
18
73
28
63
Станом на 31.12.2014р. на балансi облiковується резерв на виплату вiдпусток
персоналу у розмiрi 63 тис. грн. у виглядi поточних забезпечень.
11. Податок на прибуток.
Вiдстроченi податковi зобов'язання станом на 31.12.2014 р. складають 4531 тис.грн.
2014 рiк
2013 рiк
Поточний податок на прибуток 31
57
Вiдстроченi податковi активи:
на початок звiтного року
на кiнець звiтного року
Вiдстроченi податковi зобов'язання: 2546
на початок звiтного року
на кiнець звiтного року 4531 2546
Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього 2395 2603
у тому числi:
31
57
поточний податок на прибуток
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 2364 2546
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний доход) за 2014 рiк.
Виручку по бартерним контрактам за звiтний перiод пiдприємство не отримувало.
Доход пiдприємства (без урахування ПДВ) включає в себе:
2014 рiк
2013 рiк
тис.грн.
тис.грн.
"
чистий доход (виручку) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
2300 3086
"
iншi фiнансовi доходи
347
347
"
iншi доходи 112
2759 3433

-

Iншi доходи 2014 рiк
2013 рiк
тис.грн
тис.грн
доход вiд реалiзацiї основних засобiв
112
-

112

-

Витрати пiдприємства:
2014 рiк
2013 рiк
тис.грн.
тис.грн.
"
собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
"
адмiнiстративнi витрати
3251 3958
"
iншi операцiйнi витрати
42
"
витрати на збут
183
"
фiнансовi витрати
2
245
? iншi витрати
4527 5553

-

До складу адмiнiстративних витрат увiйшли:
тис.грн
тис.грн
основна та додаткова заробiтна плата
336
нарахування на заробiтну плату
104
123
Ремонт примiщення 457
1619
Послуги по зберiганню
59
59
Клiнiнговi послуги
15
124

2014 рiк
324

1128

2013 рiк

1125
40

106

iнформацiйно-консультацiйнi витрати
11
амортизацiйнi вiдрахування
1678 1190
утримання примiщень, обладнання та транспорту 23
65
поштово-телеграфнi та телефоннi витрати
11
розрахунково-касове обслуговування 9
14
податок на землю ,вода 83
102
органiзацiйнi витрати .догляд за примiщенням
23
30
витрати на електроенергiю
119
42
витрати на опалення
160
190
витрати на перiодичнi видання 6
6
послуги стороннiх органiзацiй по ремонту та обслуговуванню офiсної технiки
.обладнання 42
26
аудиторськi послуги та консультативнi послуги 10
8
юридичнi послуги 6
1
iнше(оцiнка будiвлi.бланки)
5
Оренда обладнання
8
Iнтернет послуга 2
Реєстрацiйнi послуги
11
Страхування 10
Управлiння виробництвом 89
Зв'язок
9
3251 3958

-

Iншi операцiйнi
тис.грн.
заробiтна плата
Пайова участь у
Курсовi рiзницi
Податки i обов'
40
42

витрати включають в себе: 2014 рiк
2013 рiк
тис.грн.
та нарахування (медпункт) 22
19
розвитку iнфраструктури мiста Харкова
22
1
язковi платежi
18

Фiнансовi витрати
2014 рiк
тис.грн

2013 рiк

тис.грн
Витрати вiд дисконтування iнших довгострокових зобов 'язань
238
Вiдсотки по позицi
2
7
2
245
2014 рiк, тис.грн.
2013 рiк, тис.грн.
Витрати з податку на прибуток 2395 2603
2014 рiк, тис.грн.
2013 рiк, тис.грн.
Чистий фiнансовий результат: -4163 -4723

Отримання збиткiв за результатами роботи у 2014 роцi спричинено наступними
факторами:
зменшення доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) через
зменшення попиту на оренду примiщень;
збiльшення амортизацiйних вiдрахувань;
проведення ремонту примiщення;
нарахування вiдстрочених податкових зобов'язань.
Прибуток на акцiю:
Чистий прибуток (збиток):
за 2014 рiк
- (4163) тис. грн..
за 2013 рiк
- (4723) тис. грн.
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй - 1438408
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй - 1438408 шт.
Чистий прибуток (збиток) на одну акцiю:
за 2014 рiк - (2,89417) грн.

за 2013 рiк

-

(3,28349) грн.

Звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк
На балансi враховуються грошовi кошти:
31.12.2014 31.12.2013
тис. грн.
тис. грн.
в нацiональнiй валютi
2
1
в iноземнiй валютi
2
1
Еквiваленти грошових коштiв на балансi не враховуються.
Грошовi кошти за 2014 рiк складаються з коштiв вiд операцiйної дiяльностi,
iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Чистий рух грошових коштiв (видаток) у
результатi операцiйної дiяльностi за 2014 рiк складає
2 тис. грн. Чистий рух
коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi (видаток) складає 1 тис. грн. за рахунок
придбання необоротних активiв. Видаток чистого руху коштiв вiд фiнансової
дiяльностi складає 1 тис. грн. за рахунок сплачених вiдсоткiв по кредиту. Чистий
рух коштiв (видаток) за звiтний перiод складає 0 тис. грн.
Грошовi кошти за 2013 рiк складаються з коштiв вiд операцiйної дiяльностi,
iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Чистий рух грошових коштiв у результатi
операцiйної дiяльностi за 2013 рiк складає 144 тис. грн. Чистий рух коштiв вiд
iнвестицiйної дiяльностi (видаток) складає 89 тис. грн. за рахунок придбання
необоротних активiв. Видаток чистого руху коштiв вiд фiнансової дiяльностi складає
56 тис. грн. за рахунок погашення позики в iноземнiй валютi.
Чистий рух коштiв (видаток) за 2013 рiк складає 1 тис. грн.
Звiт про власний капiтал за 2014 рiк
Власний капiтал становить:
31.12.2014 31.12.2013
тис. грн.
тис. грн.
Зареєстрований капiтал 5034 5034
Капiтал у дооцiнках
15712 15712
Резервний капiтал 27
27
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
(13739)
(9576)
7034 11197
За 2014 рiк власний капiтал зменшився на 4163 тис. грн. за рахунок отриманого
збитку за звiтний перiод. Iншi компоненти власного капiталу залишились без змiн.
За 2013 рiк власний капiтал збiльшився на 10979 тис.грн. за рахунок збiльшення
дооцiнки необоротних активiв на суму 15702тис. грн. та збiльшення збитку на суму
4723тис.грн. Iншi компоненти власного капiталу залишились без змiн.
Подiї пiсля звiтної дати.
Подiй, якi могли б суттєво вплинути на дiяльнiсть пiдприємства, пiсля звiтної дати
до дати затвердження фiнансової звiтностi не вiдбулось.
ДИРЕКТОР
ПАТ "ДИТЯЧИЙ СВIТ"
Головний бухгалтер

Бондаренко С. А.
Монастирська I. Е.

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Аудиторська фірма "СПІКА-АУДИТ"
23464570
61125 Харківська обл., м.Харків
вул.Червоношкільна набережна ,16
0861
26.01.2001
д/н
-

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДИТЯЧИЙ СВІТ"
станом на 31 грудня 2014р.
Управлінському персоналу
ПАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ"
Вступний параграф
Аудитором Ринкевич Ларисою Михайлівною (сертифікат аудитора серії А №004502,
виданий рішенням Аудиторської палати України №98 від 26.01.2001р. та подовжений
рішенням Аудиторської палати України №304/2 від 24.12.2014р. до 26.01.2020р.)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ "СПІКА-АУДИТ", що
здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi Свідоцтва про внесення в Реєстр
суб'єктів аудиторської діяльності №0861, виданого рішенням Аудиторської палати
України від 26.01.2001р. №98 та подовженого рішенням Аудиторської палати України
від 04.11.2010р. № 221/3 до 04.11.2015р., включена до Переліку аудиторських фірм,
які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту на підставі рішення
Аудиторської палати України від 28.02.2013р. № 265/3, пiдготовлено аудиторський
висновок щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИТЯЧИЙ
СВІТ" (ПАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ") станом на 31 грудня 2014р.
Основні відомості про емітента
ПАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" перейменоване з Закритого акціонерного товариства "ДИТЯЧИЙ
СВІТ" відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" згідно
рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ".
Закрите акціонерне товариство "ДИТЯЧИЙ СВІТ" перереєстровано з орендного
підприємства "Універмаг "Дитячий світ" згідно рішення установчих зборів
засновників акціонерного товариства від 28.06.1994р., протокол №1 на підставі
угоди між громадянами України, членами організації орендарів універмагу "Дитячий
світ", які прийняли участь у викупі цілісного майнового комплексу універмаг
"Дитячий світ".
Свідоцтво про державну перереєстрацію ПАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" серії А01 №429080 видане
Виконавчим комітетом Харківської міської Ради Харківської області 26.04.2011р.,
дата проведення державної реєстрації 15.01.1992р., підстава заміни свідоцтва-зміна
найменування юридичної особи.
Нова редакція Статуту ПАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" зареєстрована Виконавчим комiтетом
Харкiвської Мiської Ради Харківської області 31.10.2012р., № запису
14801050023000938.
Ідентифікаційний код ПАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" 01562786.
Місцезнаходження ПАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" - 61003, м. Харків, м-н Конституції, будинок
9.
Основним видом діяльності ПАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" є надання в оренду й експлуатацію
власного чи орендованого нерухомого майна.

Опис аудиторської перевірки та важливих аспектів облікової політики
В ході аудиторської перевірки ми керувалися Законом України "Про аудиторську
діяльність" від 22.04.93р. № 3125-XII (в редакції Закону від 14.09.2006р. № 140V), Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
від 16.07.99р. №996-ХІV зі змінами та доповненнями, законодавством України в сфері
господарчої діяльності та діючими в Україні Міжнародними стандартами фінансової
звітності та Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, прийнятими в Україні
Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг.
Аудиторський висновок пiдготовлено на пiдставi договору №30/2015 вiд 12.03.2015р.,
а також згiдно з Міжнародним стандартом аудиту № 705 "Модифікації думки у звіті
незалежного аудитора".
Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" яка включає:
? Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014 р.;
? Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік;
? Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік;
?
Звіт про власний капітал за 2014 рік;
? Примітки до фінансової звітності за 2014 рік, які складаються з стислого викладу
суттєвих принципів облікової політики та інших приміток до окремих статей
фінансової звітності.
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності ПАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" є
Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності.
Фінансова звітність ПАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" за 2014р. підготовлена відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ). Фінансова звітність
складена у відповідності до МСФЗ, що є чинними та офіційно опубліковані на сайті
Міністерства фінансів України станом на 31.12.2014р. Товариство не застосовує
жодних МСФЗ достроково.
Формат фінансових звітів представлений з урахуванням вимог Міністерства фінансів
України, що затверджує форми фінансових звітів в Україні. Рядки не містять
посилань на відповідні Примітки, тому що це не передбачено формами.
Облікова політика ПАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" розкриває основи, стандарти, правила та
процедури обліку, які воно використовує при складанні фінансової звітності
відповідно до МСФЗ, встановлює принципи визнання та оцінки об'єктів обліку.
Основними якісними характеристиками фінансової звітності є зрозумілість,
доречність, суттєвість, надійність, своєчасність, правдиве відображення,
превалювання сутності над формою, нейтральність, повнота, порівнянність.
Використання основних якісних характеристик дозволяє забезпечити достовірне та
об'єктивне складання фінансової звітності щодо фінансового стану, результатів
діяльності та змін у фінансовому стані підприємства. Фінансова звітність
підготовлена з використанням припущення про продовження діяльності підприємства в
осяжному майбутньому.
Протягом 2013-2014 рр. облікова політика фактично не змінювалася.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал ПАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" несе вiдповiдальнiсть за складання та
достовірне подання фінансової звітності відповідно з вищезазначеною концептуальною
основою загального призначення, описаною в примітках. Управлінський персонал також
несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним
для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих
викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності
ПАТ
"ДИТЯЧИЙ СВІТ" на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит
ПАТ
"ДИТЯЧИЙ СВІТ" був запланований і проведений відповідно до Міжнародних стандартів
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці
стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й
виконання аудиту для отримання достатньої впевненості в тому, що фінансова
звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір
процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку
цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються
складання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Під час аудиту

було застосовано метод вибіркової перевірки та вибіркових тестів, зроблено
дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації,
розкритих у фінансовій звітності суб'єкта господарювання. Аудит включав також
оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових
оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання
фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення
нашої думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Відхилення при розрахунку відстрочених податкових зобов'язань та їх відображенні в
бухгалтерському обліку призвели до завищення в Балансі відстрочених податкових
зобов'язань на суму 2395 тис.грн., витрати з податку на прибуток у Звіті про
фінансові результати завищено на 2395 тис.грн., а також не відображено дохід з
податку на прибуток у розмірі 379 тис.грн.
Не була нарахована амортизація дисконту на довгострокові векселя видані, що
призвело до заниження амортизованої вартості довгострокових векселів виданих та
фінансових витрат на 100 тис.грн.
При складанні Звіту про фінансові результати інші фінансові доходи необґрунтовано
завищені на 347 тис.грн., а адміністративні витрати занижені на 32 тис.грн.
Вищезазначені відхилення призвели до необґрунтованого завищення збитку за звітний
період та непокритого збитку станом на 31.12.2014р. на 2295 тис.грн.
Згідно прийнятої облікової політики, а також МСБО 36 "Знецінення активів"
підприємством при складанні фінансової звітності не було проведено тестування на
ймовірність знецінення активів, що э відхиленням від прийнятої Концептуальної
основи складання фінансової звітності.
Згідно з МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації" підприємство не
розкрило в Примітках до фінансової звітності характер та рівень ризиків, що
виникають унаслідок фінансових інструментів, а саме кредитний ризик, ризик
ліквідності, ринковий ризик, та яким чином воно управляє цими ризиками.
В Примітках до фінансової звітності не розкрита інформація про пов'язаних осіб
згідно МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язаних осіб".
Умовно-позитивна

думка

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстава
для висловлення умовно-позитивної думки", надана фінансова звітність подає
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" станом на
31.12.2014р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що
закінчився на зазначену дату відповідно до прийнятої концептуальної основи
складання фінансової звітності згідно МСФЗ.
Висловлювання думки стосовно іншої інформації
Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства
Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка
визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми
його зобов'язань, прийнятих до розрахунку
Станом на 31.12.2014р. вартість чистих активів ПАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" складає 7034
тис.грн., статутний капітал - 5034 тис.грн. Вартість чистих активів перевищує
розмір зареєстрованого статутного капіталу ПАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" на 2000 тис. грн.,
тобто відповідає вимогам чинного законодавства, зокрема частині третій ст.155
Цивільного кодексу України.
Виконання значних правочинів
Протягом звітного року на ПАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" чинилось виконання значних правочинів
(10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності)
з дотримання вимог відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".
Стан корпоративного управління
Під час аудиту було розглянуто питання стану корпоративного управління.
Згідно Статуту ПАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ", затвердженого Загальними зборами акціонерів
(Протокол від 26.04.2012р.) управління і контроль за діяльністю підприємства
здійснюють наступні органи підприємства:
? Загальні збори акціонерів;
? Наглядова рада;
? Виконавчий орган;
? Ревізійна комісія.

На підприємстві створено Наглядову раду в кількості трьох осіб, яка призначена
Загальними зборами акціонерів (Протокол від 26.04.2012р.) та виконує обов'язки
згідно Статуту.
Директор підприємства являється одноособовим виконавчим органом підприємства.
Протягом звітного року Директор підприємства здійснював безпосереднє управління
поточною діяльністю підприємства в межах повноважень, встановлених Статутом. Змін
у складі виконавчого органу протягом звітного періоду не відбувалось.
Перевірку фінансово-господарської діяльності підприємства виконує Ревізійна
комісія в кількості трьох осіб, яка призначена Загальними зборами акціонерів
(Протокол від 07.04.2011р.).
Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами
Товариства, посада внутрішнього аудитора відсутня.
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам
Статуту та Закону України "Про акціонерні товариства". Функціонування органів
корпоративного управління регламентується Статутом.
Останні збори акціонерів відбулися 7 квітня 2015р., Протокол загальних зборів
акціонерів від 07.04.2015р.
Фактична періодичність засідань Наглядової ради не відповідає термінам, визначеним
Законом України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту - не рідше одного
разу на квартал.
За винятком впливу питання, про яке йдеться у попередньому абзаці, аудитор не
ідентифікував чинники, які свідчать про те, що існуючий стан системи
корпоративного управління суперечить вимогам Закону України "Про акціонерні
товариства".
Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства
Згідно з МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті
фінансової звітності" аудитором було отримано розуміння заходів контролю, які
застосував та яких дотримувався управлінський персонал для запобігання і виявлення
шахрайства. При цьому аудитор не ідентифікував чинники ризику шахрайства, які
вплинули на оцінку аудитором ризиків того, що фінансова звітність може містити
суттєве викривлення внаслідок шахрайства.
Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування згідно установчих документів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СПІКА-АУДИТ"
Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого АПУ Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської
діяльності №0861, видане рішенням Аудиторської палати України №98 від
26.01.2001р. термін чинності якого продовжено рішенням Аудиторської палати України
№221/3 від 04.11.2010р. до 04.11.2015р.
Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм,
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів, виданого НКЦПФР
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм,
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів серія та номер П 000132 від 02.07.2013р., виданого НКЦПФР
Прізвище, ім'я, по батькові аудиторів, що брали участь в аудиті; номер, серія,
дата видачі сертифікатів аудитора, виданих АПУ Аудитор Ринкевич Лариса
Михайлівна, сертифікат аудитора серії А №004502, виданий рішенням Аудиторської
палати України №98 від 26.01.2001р. та подовжений рішенням АПУ №304/2 від
24.12.2014р. до 26.01.2020р.
Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування
Місцезнаходження юридичної особи - 61125, м. Харків, Червоношкільна
набережна, 16.
Фактичне місце розташування - 61003,
м. Харків, майдан Павлівський,
1/3.
Висновок складено на 6-ми аркушах у трьох примірниках.
Директор
ТОВ АФ "Спіка-Аудит"
Аудитор
Заступник директора з питань аудиту
Аудитор
м. Харків

О.В. Iволженко
Л.М. Ринкевич

27 квітня 2015р.

