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.
Генеральний директор

Якимчук В. А.

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

01.09.2016

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за
2015 рік
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПАТ "Меркурій-торг"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

01546965
Шевченка, 27, м. Бровари, Броварський,
Київська область, 07400, Україна

5. Міжміський код, телефон та факс
6. Електронна поштова адреса

0449455378, 0449455378
merkury@emitents.in.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

30.08.2016
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

162 Газета "Бюлетень. Цінні папери України"
01.09.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація
розміщена на
сторінці

в мережі
Інтернет

merkuriy.co.ua

© SMA

01.09.216
(дата)

(адреса сторінки)

2015 р.

(дата)
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Зміст
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов’язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного
періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні
активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
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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)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

X
X

33. Примітки: Товариство не має лiцензiй (дозволів) на окремi види дiяльностi. Товариство не
брало участі в створенні юридичних осіб. Товариство не користувалось послугами рейтингового
агентства. Посада корпоративного секретаря відсутня. Юридичних осіб засновників не було.
Юридичних осіб, що володіють 10% і більше акцій немає.
Загальні збори у звітному періоді не проводились. Дивіденди у звітному періоді не
нараховувались та не виплачувались. Інші цінні папери крім акцій не випускались. Викуп
власних акцій протягом звітного періоду не проводився. Зобов'язань за звітний період у емітента
не було, так як діяльність не проводилась. Особлива інформація протягом звітного періоду не
подавалась.

2015 р.

© SMA

01546965

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Меркурій-торг"

2. Серія і номер свідоцтва про державну
д/н
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
16.09.1996
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
1500000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
0
належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
0
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Найменування виду діяльності
Код за КВЕД
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами
47.11
харчування, напоями та тютюновими виробами
Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в
47.2
спеціалізованих магазинах
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.20
10. Органи управління підприємства:
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
2) МФО банку
3) поточний рахунок
4) найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок
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ФІЛІЯ "КИЇВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
321842
26000053134479
д/н

д/н
д/н

ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
Відсоток акцій
Найменування юридичної
Код за
Місцезнаходження
(часток,
паїв), які
особи засновника та/або
ЄДРПОУ
належать
учасника
засновника
засновнику та/або
та/або
учаснику (від
загальної кількості)
учасника

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

151 фізична особа

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, Відсоток акцій
(часток, паїв), які
який видав паспорт

належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)
100,00000000000

Усього: 100,00000000000

р.
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V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Генеральний директор
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

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1963
Вища

Якимчук Віктор Афанасійович

д/н, д/н, д/н

6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ЗАТ "Меркурій-торг" Голова
правління
8) дата набуття повноважень та
15.02.2013 Безстроково
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Винагорода в грошовій
та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному
складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 35 років.
Попередні посади: ЗАТ "Меркурій-торг" Голова правління.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1) посада

Голова Наглядової ради

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

фізична особа

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

1961
Вища

Цьомик Анатолій Михайлович

6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ЗАТ "Меркурій-торг" Голова
спостережної ради
8) дата набуття повноважень та
15.02.2013 безстроково
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Винагорода в грошовій
2015 р.
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та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному
складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 20 років.
Попередні посади: ЗАТ "Меркурій-торг" Голова спостережної ради.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
1) посада

Член Наглядової ради

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

фізична особа

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

0
Вища

Вигнан Артур Вікторович

6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Приватне акціонерне
Товариство «Вентс», економіст з договірних та претензійних робіт.
8) дата набуття повноважень та
15.02.2013 безстроково
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Винагорода в грошовій
та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному
складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 22 роки.
Попередні посади: Приватне акціонерне Товариство «Вентс», економіст з договірних та
претензійних робіт.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та року народження.
1) посада

Член Наглядової ради

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

фізична особа

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**
5) освіта**

0
Вища
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Попов Олександр Володимирович

6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ «Євровєнт», Директор
8) дата набуття повноважень та
15.02.2013 безстроково
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Винагорода в грошовій
та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному
складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 21 рік.
Попередні посади: ТОВ «Євровєнт», Директор.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та року народження.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім’я, по Паспортні дані фізичної особи Кількість Від загальної
батькові фізичної
акцій
кількості
(серія, номер, дата видачі,
особи або повне орган, який видав)* або код за
(шт.)
акцій (у
найменування
відсотках)
ЄДРПОУ юридичної особи
юридичної особи

1

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор фізична особа
Якимчук Віктор
Афанасійович

д/н, д/н, д/н

131023

87,34870000000

131023

0

0

0

Член Наглядової ради

фізична особа
Попов Олександр
Володимирович

д/н, д/н, д/н

1

0,00070000000

1

0

0

0

Член Наглядової ради

фізична особа
Вигнан Артур
Вікторович

д/н, д/н, д/н

1

0,00070000000

1

0

0

0

Голова Наглядової
ради

фізична особа
Цьомик Анатолій
Михайлович

д/н, д/н, д/н

0

0,00000000000

0

0

0

0
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3

прості
іменні

Кількість за видами акцій
прості на привілейо- привілейопред'явника вані іменні
вані на
пред'явника
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2

3
Усього:

5
87,35010000000

4
131025

6
131025

0

7
0

8
0

9

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної Код за
Місцезнаходження
Кількість
Від
Кількість за видами акцій
особи
ЄДРПОУ
акцій (шт.) загальної
прості
прості на привілейо- привілейокількості
іменні
пред'явника вані іменні
вані на
акцій (%)
пред'явника

Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи

Фізична особа

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

д/н, д/н, д/н

Усього:

р.
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Кількість
Від
акцій (шт.) загальної
кількості
акцій (%)

прості
іменні

Кількість за видами акцій
прості на привілейо- привілейопред'явника вані іменні
вані на
пред'явника

131023

87,3487

131023

0

0

0

131023

87,3487

131023

0

0

0

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної Товариство з обмеженою відповідальністю «Юрхолдінгособи або прізвище, ім'я та по
Аудит»
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

32736376
вул. Татарська, 7, к. 54, м. Київ, 04107, Україна

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

3488

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

АПУ

25.11.2004
044-223-93-20
044-223-93-20
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги
емiтенту

Опис: д/н
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій
України»

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

30370711
вул. Нижній Вал, 17/8, м. Київ, 04071, Україна

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

АВ581322

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

ДКЦПФР

25.05.2011
(044) 591-04-00
(044) 482-52-14
Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Опис: д/н
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Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НВП "Магiстр"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

34045290
вул. Полярна, 20, лiт. А, поверх 1, офiс № 6, м. Київ, 04655,
Україна

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

АД075883

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
України
10.10.2013
(044) 500-16-07
(044) 500-16-07
Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис: д/н
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11. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
Номер
Найменування органу,
реєстрації свідоцтва
що зареєстрував випуск
випуску
про
реєстрацію
випуску
1

2

12.06.2008 25/27/1/08

3
НКЦПФР

Міжнарод- Тип цінного
ний
папера
ідентифікаційний
номер
4

Форма
Номінальна
Кількість
існування та вартість (грн) акцій (шт.)
форма випуску

5

6

UA4000180632 Акція проста
Бездокументарні
бездокументарн іменні
а іменна

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: лістингу/делістингу не було
Мета додаткової емісії: додаткової емісії не було.
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Загальна Частка у
номінальна статутвартість
ному
(грн)
капіталі
(%)

7

8

9

10

10,00

150000

1500000,00

100

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку
Злиття, поділу, приєднання, перетворення не було.
В 2013 році товариством змінено організаційно-правову форму з закритого на публічне акціонерне
товариство.
Інформація про організаційну структуру емітента
Товариство не має фiлiй, дочiрнiх пiдприємств, представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв.
Інформація про чисельність працівників
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 1 особа.
Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств
Товариство не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств.
Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями,
підприємствами, установами
Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими пiдприємствами, органiзацiями та установами.
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.
Опис обраної облікової політики
Облiкова полiтика Товариства ведеться згiдно з чинним законодавством України та дiючими
нормативними актами та положеннями. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена згiдно iз Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Основнi засоби вiдображенi з урахуванням
дооцiнок згiдно з рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України зв'язку з iнфляцiєю, починаючи з 1992 року.
Амортизацiя нараховується згiдно з податковим законодавством України.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент
Основним видом дiяльностi Товариства є роздрібна торгівля. Діяльність в звітному році не проводилась.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
Значнi iнвестицiї або придбання, пов’язанi з господарською дiяльнiстю, пiдприємство не планує.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, афілійованими особами
Правочини вiдсутнi.
Інформація про основні засоби емітента
Основні засоби товариства - обєкти нерухомостi. Залищкова вартість основних засобiв емiтента станом на
кiнець звiтного перiоду складає - 1500 тис. грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
Різка зміна валютного курсу, гіперінфляція, зміни в законодавстві, погіршення економічної діяльності в
цілому та на ринку праці,
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
За звiтний перiод факти виплати штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства вiдсутнi.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Фінансування за рахунок власних коштів.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
Укладених, але не виконаних договорів немає
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
Відсутня
2015 р.

© SMA

01546965

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
Товариство не провадить самостійних досліджень та розробок.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або
його посадові особи
Судових справ не було.
Інша інформація
Іншої інформації немає.
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів

Власні основні засоби
(тис.грн)
на початок
на кінець
періоду
періоду
1500
1500

1.Виробничого призначення:
будівлі та споруди

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

Основні засоби, всього
(тис.грн)
на початок
на кінець
періоду
періоду
1500
1500

1500

1500

0

0

1500

1500

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2.Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1500

1500

0

0

1500

1500

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):
Основнi засоби товариства знаходяться та утримуються за юридичною адресою товариства. Товариство користується
основними засобами на правах приватної власностi. Основнi засоби використовуються за призначенням.
Термiни користування основними засобами: Будiвлi та споруди - 25 рокiв.
Первісна вартість основних засобів: 2610,5 тис. грн.
Ступінь зносу основних засобів: 42,54%
Ступінь використання основних засобів: 100%
Сума нарахованого зносу: 1110,5
Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: Зміни не суттєві.
Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: Обмежень немає
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
За звітний період
За попередній період
показника
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
1500
1500
Статутний капітал (тис. грн)
1500
1500
Скоригований статутний капітал (тис. грн)
1500
1500
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та
звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих
активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного
періоду становить 0 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 0 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець
попереднього періоду становить 0 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів
та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 0 тис.грн.
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.
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3. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов‘язань

Дата
виникнення

Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
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: д/н
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Відсоток за
користування
коштами (% річних)
X

Дата
погашення

X

Непогашена
частина боргу
(тис.грн)
0

X
X

0
0

X
X

X
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X
X

0
0

X
X

X
X

X

0

X

X

X
X
X
X

0
0
0
0

X
X
X
X

X
X
X
X

X

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
1
2015
0
2
2014
0
3
2013
1

У тому числі позачергових
0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (запишіть)
д/н

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 (запишіть)
Зміна типу найменування з ЗАТ на ПАТ.

X
X
X
X
X
X

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

X

ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
3
0
0
0
0
0

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 ніж 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб
Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так
Складу
Організації
Діяльності
Інші (запишіть)

Ні
X
X
X

Самооцінка не проводилась

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою
поставлених завдань.
д/н
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох
років?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)
д/н

Інше (запишіть)

1

Ні
X
X
X
X

д/н

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

Ні
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X
X
X
X
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами
та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
X
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
X
нового члена
Інше (запишіть)
д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
0
кількість членів ревізійної комісії __________
осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
0
останніх трьох років? __________
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ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова Виконавчий Не належить
збори
рада
орган
до
акціонерів
компетенції
жодного
органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
так
так
так
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
так
ні
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або
так
ні
ні
ні
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

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

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так
так

ні
ні

ні
ні

ні
ні

ні
так

ні
ні

так
ні

ні
ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного
товариства? (так/ні)

ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб
та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

ні

2015 р.

© SMA

01546965

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
X
X

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)
д/н

Ні

X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Публікується у пресі,
Інформація
Документи
Копії
Інформація
розповсюджується оприлюднюється в надаються для документів розміщується
загальнодоступній ознайомлення надаються на на власній
на загальних
інформаційній
базі безпосередньо
зборах
запит
інтернетданих НКЦПФР про
в акціонерному акціонера
сторінці
ринок цінних паперів
товаристві
акціонерного
товариства
Фінансова звітність, результати
так
так
так
так
так
діяльності
Інформація про акціонерів, які
ні
так
ні
ні
так
володіють 10 відсотками та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
так
так
так
так
так
управління товариства
Статут та внутрішні документи
ні
ні
так
ні
ні
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

ні

так

так

так

так

ні

ні

ні

ні

ні
ні

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

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

X

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

З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X

X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому
році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X
X
X
X

X

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

Ні
X
X
X
X
X

З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)
д/н

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох
років?
Так

Ні
X
X
X
X
X

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

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились
X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

ні

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 в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:
д/н
яким органом
управління прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)
д/н
укажіть яким чином
його оприлюднено:

;

ні

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Підприємство ПАТ "МЕРКУРІЙ-ТОРГ"
Територія

КОДИ
2016.01.01
01546965

за КОАТУУ

БРОВАРИ

3210600000

Організаційно-правова Акціонерне товариство
за КОПФГ
форма господарювання
Вид економічної Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах
за КВЕД
діяльності
переважно продуктами харчування, напоями та
Середня кількість працівників, осіб
1
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, Шевченка, 27, м. Бровари, Броварський, Київська область, 07400, Україна, 0449455378
телефон

230
47.11

1. Баланс
на 31.12.2015 р.
Актив
1
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси:
у тому числі готова продукція
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс
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Форма N 1-м
Код за ДКУД 1801006
На початок
На кінець
звітного року звітного періоду
3
4

Код
рядка
2
1005
1010
1011
1012
1020
1030
1090
1095
1100
1103
1110
1125
1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195
1200
1300

(

0
1500
2610,5
1110,5
0
0
0
1500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1500

) (

0
1500
2610,5
1110,5
0
0
0
1500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1500

)

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного року

На кінець
звітного періоду

1

2

3

4

1400
1410
1415
1420
1425
1495
1595

1500
0
0
0
0
1500
0

1500
0
0
0
0
1500
0

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпеченн
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом III
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними
для продажу, та групами вибуття
Баланс
Примітки: д/н
Керівник

Якимчук Віктор Афанасійович

Головний
бухгалтер

Не передбачено
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Підприємство ПАТ "МЕРКУРІЙ-ТОРГ"

Код
за ЄДРПОУ

01546965

Дата

2016.01.01

2. Звіт про фінансові результати

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

за 2015 рік
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Інші операційні доходи

2
2000

3
0

4
0

2120

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Інші операційні витрати

2050

(

0

) (

0

)

2180

(

0

) (

0

)

Інші витрати

2270

(

0

) (

0

)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(

0

) (

0

)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

Податок на прибуток

2300

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

Примітки: д/н
Керівник

Якимчук Віктор Афанасійович

Головний
бухгалтер

Не передбачено
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0

0
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. Товариство з обмеженою відповідальністю «Юрхолдінг-Аудит»
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

32736376

04107, м. Київ, вул. Татарська, 7, к. 54

3488 25.11.2004
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською
палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата д/н, д/н д/н, д/н
видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм,
які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок
(звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства
«Меркурій-торг»
за 2015 рік

26 серпня 2016 року

м. Київ

1. Основні відомості про товариство
Повна назва – Публічне акціонерне товариство «Меркурій-торг»
Ідентифікаційний код юридичної особи – 01546965
Місцезнаходження – 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Шевченка, буд. 27
Дата державної реєстрації –16.09.1996 р., дата запису 16.06.2005 р., номер запису 1 355 120 0000 000808
Види діяльності за КВЕД:
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими
виробами

2. Основні дані про аудитора (аудиторську фірму)
Товариство з обмеженою відповідальністю «Юрхолдінг-Аудит»
Свідоцтво про включення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3488, видане рішенням Аудиторської
палати № 141/2 від 25.11.2004 р., термін дії до 30.10.2019 р.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане рішенням Аудиторської палати України від
24.12.2014р. № 304/4 № 0519, чинне до 31.12.2019 року.
Сертифікат аудитора серії А № 005483, виданий Прокопчуку Костянтину Юрійовичу від 22.07.2003 р. Аудиторською
палатою України, дію сертифікату продовжено Рішенням АПУ України № 273/2 від 04.07.2013 р. терміном до
22.07.2018 р.
Місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «Юрхолдінг-Аудит»:
м. Київ, вул. Татарська, 7, к. 54.
Телефон/факс: 223-93-20.
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
дата та номер договору на проведення аудиту – № 04-66 від 19.08.2016 р.;
дата початку та дата закінчення проведення аудиту – 19.08.2016 р. – 26.08.2016 р.
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3. Перелік перевіреної фінансової інформації
Ми провели аудиторську перевірку фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва публічного акціонерного
товариства «Меркурій-торг» за 2015 рік у складі:
- Балансу Товариства станом на 31.12.2015 року (форма № 1-м);
- Звіту про фінансові результати за 2015 рік (форма № 2-м).
Для перевірки також були надані:
- Установчі і реєстраційні документи Товариства.

4. Опис аудиторської перевірки
Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську
діяльність», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю
якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв
аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122 вiд 18 квiтня 2003 року (в редакції 2014 р.), в тому числi у
вiдповiдностi iз МСА № 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705
«Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань
у звiтi незалежного аудитора».

5. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне представлення цієї фінансової звітності у
відповідності до вимог Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Це включає розробку, запровадження і підтримання системи
внутрішнього контролю, необхідної для складання та достовірного представлення фінансової звітності, що не містить
суттєвих помилок внаслідок недобросовісних або помилкових дій; вибір і застосування належної облікової політики
та здійснення бухгалтерських оцінок, доцільних в умовах, що склалися.

6. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності
Нашим обов’язком є надання висновку стосовно зазначеної фінансової
звітності на підставі проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці
стандарти вимагають, щоб ми дотримувались норм професійної етики та спланували і провели
аудиторську перевірку таким чином, щоб отримати достатню впевненість
у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих помилок. Аудит включає виконання процедур з метою отримання
аудиторських доказів стосовно сум і інформації, що розкриваються у фінансовій звітності. Вибір процедур
здійснюється на розсуд аудитора, що включає оцінку ризику істотного викривлення фінансової звітності внаслідок
недобросовісних або помилкових дій. При оцінці цього ризику аудитор розглядає систему внутрішнього контролю,
що застосовується для складання і достовірного представлення фінансової звітності з метою планування необхідних,
за даних умов, процедур аудиту, а не з метою надання висновку щодо ефективності системи внутрішнього контролю.
Аудит також включає аналіз застосованих принципів бухгалтерського
обліку та обґрунтованості облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також аналіз загального
представлення фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і належними для формування аудиторського висновку.

Підстава для відмови від висловлювання думки
Рiшення щодо переходу на МСФЗ Товариством не приймалось. Звiтнiсть за Мiжнародними Стандартами
Фiнансової звiтностi за 2015 рiк Товариством не пiдготовлена. Концептуальною основою при складаннi фiнансових
звiтiв Товариства є Закон України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99р. № 996ХIV iз змiнами та доповненнями.
Аудитору не надані докази проведення рычної інвентаризації, та її результати у зв'язку з чим висловлюється
припущення, що річна інвентаризація не проводилась. Тому, аудитор не мав можливості перевірити кількість
необоротних матеріальних активів, які обліковуються на балансі Товариства.
Крім того, аудитору не надано ніякої інформації щодо залишків по рахунках бухгалтерського обліку та
показників фінансової звітності товариства станом на початок та кінець 2015 року, та первинні документи, що
підтверджують записи в бухгалтерському обліку Товариства.
Також до перевірки не надані первинні документи, які підтверджують право власності на об’єкти основних
засобів.
2015 р.
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У зв'язку з цим аудитор не мав змоги отримати достатні і належні докази щодо всіх господарських операцій в
повному обсязі, тому не може підтвердити фінансову звітність товариства.
Виходячи із МСА 570 «Безперервність», ми не можемо висловити думку щодо подальшої безперервної діяльності
товариства у близькому майбутньому.

ВІДМОВА ВІД ВИСЛОВЛЮВАННЯ ДУМКИ ВІДПОВІДНО ДО МСА 705 «МОДИФІКАЦІЯ ДУМКИ У ЗВІТІ
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА»

У зв'язку з неможливістю перевірки фактів, про які йдеться в параграфі «Підстава для відмови від висловлювання
думки», аудитор не може надати висновок стосовно фінансової інформації. Вищенаведені питання істотно впливають
на дійсний стан справ Товариства.
У зв'язку з відсутністю достатніх аудиторських доказів аудитор не може надати аудиторський висновок щодо
фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Меркурій-торг» за 2015 рік.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Розкриття інформації про події, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та
фондовий ринок».
Інформація про події, визначені частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий
ринок», аудитору до перевірки не надана.

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що
розкривається емітентом цінних паперів та додається до Комісії разом с фінансовою звітністю
Під час виконання завдання аудитор не мав змоги здійснити аудиторські процедури щодо виявлення наявності
суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкривається емітентом у
відповідності з МСА 720 « Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену
аудитором фінансову звітність».

Виконання значних правочинів
У зв'язку із тим, що аудит фінансової звітності передбачав виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказів на вибірковій основі щодо фінансовій звітності, але не для висловлення думки щодо
відповідності всіх значних правочинів вимогам Закону «Про акціонерні товариства», аудитор не висловлює такої
думки.

Стан корпоративного управління товариства
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління відповідно до Закону України
«Про акціонерні товариства» можна зробити висновок, що Товариством не затверджувався кодекс корпоративного
управління та не створювалась служба внутрішнього аудиту, внутрішній аудит не проводився. Законом України «Про
акціонерні товариства» чи іншими нормативними актами, не встановлено чітких критеріїв оцінки стану
корпоративного управління та його відповідності вимогам Закону. Відповідно, аудитор не висловлює думки щодо
стану корпоративного управління Товариства.
Директор
ТОВ «Юрхолдінг-Аудит»
д/н
д/н
д/н
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