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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Акцiонерне Товариство "РIТЕЙЛ ГРУП "
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
33785657
4. Місцезнаходження
м. Київ , немає, 01103, Київ, Залiзничне шосе, будинок 57
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)206-70-95 354-30-93
6. Електронна поштова адреса
немає

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР 0
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

retailgroup.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

26.04.2019
(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

X

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 відсотками 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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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 та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
X
протягом звітного періоду
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 за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками,
які 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

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. 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)
34. Примітки
Товариство не вiдноситься до категорiї пiдприємств, яким згiдно Рiшення №155 вiд 30.03.2005
р. необхiдно надавати звiт уповноваженого рейтингового агенства.
Товариство є емiтентом простих iменних цiнних паперiв.
Iншi ЦП протягом звiтного перiоду Товариством не випускалися.
Основний вид дiяльностi не лiцензується
Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб – вiдсутнi.
Пiдприємство не входить до будь-яких асоцiацiй, корпорацiй, концернiв та об'єднань.
Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть – вiдсутнi.
Вiдомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних

правочинiв – вiдсутнi.
Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв –
вiдсутнi.
Дивiденди на протязi звiтного перiоду не сплачувались та не нараховувались.
Вiдомостi про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв– вiдсутнi.
Вiдомостi про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного перiоду – вiдсутнi.
Вiдомостi про стан об єкта нерухомостi – вiдсутнi.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя, щодо забезпечення випуску боргових цiнних паперiв –
вiдсутня.
Рiчний звiт емiтента цiнних паперiв затверджено рiшенням наглядової ради товариства вiд
28.03.2019, протокол за № 6-2019.
ЗВIТ КЕРIВНИЦТВА АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РIТЕЙЛ ГРУП»
за 2018 рiк
Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента
В перспективах розвитку Акцiонерного товариства «РIТЕЙЛ ГРУП» (надалi – Товариство)
планується збiльшити обсяг надаваних послуг в залежностi вiд потреб iснуючих та потенцiйних
клiєнтiв.
В 2019 роцi планується здiйснювати розробку та реєстрацiю нових торгових марок та знакiв для
товарiв та продукцiї.
Для розробки якiсної продукцiї Товариство проводить i планує проводити в майбутньому
дослiдження власних торгових марок та торгових марок iнших роздрiбних мереж для
виявлення, як позитивних, так i негативних сторiн їх iснування, якi мають рiзний ступiнь
прояву залежно вiд ринкової сили товаровиробника та роздрiбної мережi, їх ринкового
позицiювання та iнших чинникiв.
Разом с тим, власнi торговi марки Товариства набувають все бiльшої актуальностi на фонi
розвитку органiзованих торгових форматiв Товариства: гiпермаркетiв, супермаркетiв,
дискаунтерiв. I це зумовлює подальше вiдкриття нових магазинiв рiзних форматiв, оптимiзацiю
внутрiшнiх процесiв в Товариствi, пiдвищеннi лояльностi зацiкавлених осiб, розширенню та
покращенню якостi асортименту власних торгових марок та знакiв.
Iнформацiя про розвиток емiтента
Акцiонерне товариство «РIТЕЙЛ ГРУП» є новим типом Публiчного акцiонерного товариства
«РIТЕЙЛ ГРУП», що в свою чергу стало новим найменуванням Вiдкритого акцiонерного
товариства «РIТЕЙЛ ГРУП», що зареєстроване Печерською районною в мiстi Києвi державною
адмiнiстрацiєю 14.10.2005 року, реєстрацiйний номер 1 070 102 0000 013504. Вiдкрите
акцiонерне товариство «РIТЕЙЛ ГРУП» було створено вiдповiдно до рiшення засновникiв,
оформленого протоколом № 1 загальних зборiв засновникiв вiд 17.09.2005 року. Засновником
Товариства було Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «РIТЕЙЛ IНВЕСТ». Станом на
31.12.2018 року засновник Товариства володiє 51 простою iменною акцiєю Товариства, що
становить 0,0030% вiд статутного капiталу та загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.
Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних
цiнних паперiв емiтентом
В 2018 роцi укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв в
Товариствi не вiдбувалось.
Звiт про корпоративне управлiння
В Товариствi запроваджено власний кодекс корпоративного управлiння - Положення про
корпоративне управлiння Акцiонерного товариства «РIТЕЙЛ ГРУП». Метою даного
Положення є створення моделi якiсного i прозорого управлiння Товариством, дотримання якої
має забезпечити iнвестицiйну привабливiсть та конкурентноспроможнiсть Товариства,
захистити iнтереси його акцiонерiв, а також впроваджувати в дiяльнiсть Товариства норми та
традицiї, що застосовуються в мiжнароднiй практицi корпоративного управлiння з урахуванням
нацiональних особливостей.

Основнi принципи, на яких будується корпоративне управлiння в Товариствi:
- розподiл повноважень мiж органами Товариства;
- встановлення i затвердження стратегiї Товариства, контроль за її реалiзацiєю;
- контроль за конфлiктом iнтересiв, якi можуть виникнути мiж посадовими особами та
стейкхолдерами;
- визначення принципiв корпоративної етики;
- визначення принципiв корпоративної етики;
- визначення порядку i контролю за розкриттям iнформацiї про Товариство.
Положення про корпоративне управлiння Акцiонерного товариства «РIТЕЙЛ ГРУП»
розмiщено на власному веб-сайтi Товариства: retailgroup.com.ua.
Опис дiяльностi Товариства
Метою дiяльностi Товариства є створення висококонкурентного бiзнесу з використанням
найкращих пiдходiв та методiв управлiння з метою отримання прибутку, збiльшення
ефективностi роботи, спрямованої на рiст прибутковостi та максимiзацiї ринкової капiталiзацiї
Товариства.
Предметом дiяльностi Товариства є:
- лiзинг iнтелектуальної власностi та подiбних продуктiв, крiм творiв, захищених авторськими
правами;
- консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування
В 2018 роцi обсяг реалiзацiї товарiв i послуг, що є предметом основної дiяльностi Товариства,
зменшився в порiвняннi з 2017 роком на 10%. Основною причиною зменшення реалiзацiї
товарiв i послуг є нестабiльна ситуацiя в країнi, пов’язана з економiчним станом, вiйськовими
дiями, зменшенням платоспроможностi населення.
Роль та завдання Кодексу корпоративного управлiння, дотримання принципiв корпоративного
управлiння
Визнаючи важливiсть пiдтримки високих стандартiв корпоративного управлiння та дiлової
етики для успiшного ведення бiзнесу та забезпечення прав акцiонерiв, Товариство приймає на
себе зобов’язання слiдувати принципам корпоративного управлiння, що викладенi в Положеннi
про корпоративне управлiння Акцiонерного товариства «РIТЕЙЛ ГРУП». Пiд корпоративним
управлiнням мається на увазi система правил, вiдповiдно до яких регулюються взаємини мiж
Товариством, його органами управлiння та контролю, акцiонерами та iншими зацiкавленими
особами. Товариство приймає на себе зобов'язання керуватися в своїй дiяльностi принципами,
що лежать в основi системи корпоративного управлiння Товариством, а саме:
- рiвне ставлення до акцiонерiв Товариства;
- дотримання прав та iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв Товариства, закрiплених нормами та
вимогами чинного законодавства України, Положенням про корпоративне управлiння
Товариства, iншими внутрiшнiми документами;
- пiдтримка ефективної системи внутрiшнього контролю та аудиту Товариства;
- ефективний контроль за менеджментом Товариства з боку виконавчого органу Товариства;
- пiдзвiтнiсть виконавчого органу Товариства Наглядовiй радi та загальним зборам акцiонерiв;
-ефективна взаємодiя iз спiвробiтниками Товариства у вирiшеннi соцiальних питань i
забезпечення необхiдних умов працi;
- визнання передбачених чинним законодавством прав зацiкавлених осiб;
- заохочення активної спiвпрацi мiж Товариством i зацiкавленими особами в забезпеченнi
фiнансової стабiльностi Товариства, його розвитку та створеннi робочих мiсць;
- забезпечення iнформацiйної та фiнансової прозоростi Товариства;
- дотримання етичних норм дiлової поведiнки;
- дотримання усiх норм дiючого законодавства та внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;
- дотримання принципу нейтральностi щодо фiнансово-промислових груп, державних органiв,
полiтичних партiй та об’єднань.
Товариство в своїй дiяльностi керується наступними принципами:
- дiяти у вiдповiдностi до чинного законодавства України та визнаної мiжнародної практики

добросовiсного управлiння з метою забезпечення максимального захисту акцiонерiв та
iнвесторiв Товариства вiд будь-яких впливiв, дiй та iнших чинникiв, якi можуть призвести до
обмеження їх прав та iнтересiв;
- забезпечення участi стратегiчних iнвесторiв у бiзнесi Товариства;
- сприяння участi мiноритарних акцiонерiв в управлiннi Товариством та захистi їх прав.
Протягом 2018 року Товариство дотримувалось принципiв, визначених Положенням про
корпоративне управлiння. Випадкiв вiдхилення вiд принципiв, викладених в Положеннi про
корпоративне управлiння, або не виконання взятих на себе обова’язкiв згiдно Положення, не
вiдбувалось.
Структура корпоративного управлiння
В Товариствi створена прозора i чiтка структура корпоративного управлiння, а саме:
Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Виконавчий орган, Ревiзор
Загальнi збори акцiонерiв – вищий орган Товариства. До компетенцiї загальних зборiв
вiдноситься вирiшення будь-яких питань дiяльностi Товариства. Компетенцiя, порядок
пiдготовки та проведення загальних зборiв, порядок прийняття рiшення визначається Статутом
та Положенням про загальнi збори акцiонерiв Товариства.
Товариство зобов’язується органiзовувати та проводити загальнi зборi таким чином, щоб
надати можливiсть всiм акцiонерам пiдготуватись до загальних зборiв, отримати необхiдну
iнформацiю для прийняття рiшень, мiнiмiзувати акцiонерам матерiальнi i часовi витрати щодо
їх участi у загальних зборах та забезпечити рiвне ставлення до акцiонерiв незалежно вiд
кiлькостi акцiй, якою вони володiють.
Товариство забезпечує мiсце для проведення загальних зборiв акцiонерiв, дотримання порядку
реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), таким чином, щоб не створювати перешкоди для
участi у загальних зборах акцiонерам (їх представникам) та гарантує однакову можливiсть
присутнiм на зборах прийняти участь в обговореннi питань порядку денного, внесеннi
пропозицiй, висловлюваннi власної думки.
Пiдсумки голосування на загальних зборах доводяться до вiдома акцiонерiв, не залежно вiд
присутностi акцiонера (його представник) на загальних зборах, не пiзнiше 10 календарних днiв
шляхом розмiщення iнформацiї на власному веб-сайтi Товариства.
Наглядова рада - колегiальний орган Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв,
контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора Товариства..
Наглядова рада обирається загальними зборами акцiонерiв термiном на 3 роки у складi 5 осiб.
Компетенцiя, порядок обрання, роботи, вiдповiдальнiсть Наглядової ради регламентується
Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Наглядову раду очолює Голова, який забезпечує роботу Наглядової ради та її взаємодiю з
iншими органами Товариства.
Наглядова рада забезпечує ефективнiсть механiзмiв контролю, затверджує та переглядає
полiтику управлiння ризиками в Товариствi, здiйснення операцiй з пов’язаними особами.
Наглядова рада запроваджує полiтику попередження конфлiкту iнтересiв в Товариствi,
здiйснює монiторинг та управлiння конфлiктами iнтересiв.
Наглядова рада розробляє iнформацiйну полiтику Товариства, контролює її впровадження та
виконання. Затверджує Положення про iнформацiю Товариства, вносить до нього змiни.
Генеральний директор - одноосiбний Виконавчий орган, що здiйснює поточне керiвництво
Товариством, пiдзвiтний Наглядовiй радi та загальним зборам акцiонерiв i органiзовує
виконання їх рiшень.
До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з
керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної
компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.
Генеральний директор дiє у вiдповiдностi до Статуту Товариства на пiдставi Положення про
Виконавчий орган, що регламентує порядок призначення та вiдкликання з посади Генерального
директора, його компетенцiю, функцiї, права, обов’язки, вiдповiдальнiсть та органiзацiю
дiяльностi.
Оцiнка дiяльностi Генерального директора здiйснюється на регулярнiй основi Наглядовою

радою Товариства. Показники фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, iндивiдуальний
внесок Генерального директора в дiяльнiсть Товариства, його управлiнськi здiбностi є
основними критерiями при визначеннi оцiнки дiяльностi Генерального директора
За пiдсумками кварталу Генеральний директор звiтує перед Наглядовою радою Товариства.
Щорiчно на річних загальних зборах Генеральний директор звiтує про показники фiнансовогосподарської дiяльностi та реалiзацiю визначених цiлей та стратегiї Товариства.
З метою забезпечення ефективного управлiння Товариством Генеральному директору надається
високий ступiнь самостiйностi. Наглядова рада, акцiонери Товариства не можуть втручатись у
поточну дiяльнiсть Товариства, обмежуючи повноваження Генерального директора щодо
самостiйного вирiшення питань оперативної дiяльностi Товариства, якi є компетенцiєю
Генерального директора.
Ревiзор є органом Товариства, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Товариства шляхом проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Метою дiяльностi Ревiзора є захист прав та iнтересiв акцiонерiв Товариства, контроль за
забезпеченням фiнансової безпеки та стабiльностi, контроль за дотриманням Товариством
законодавства та нормативно-правових актiв України. Завдання Ревiзора полягає у здiйсненнi
внутрiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства шляхом
проведення перевiрок. Ревiзор пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв. Компетенцiя та
повноваження Ревiзора визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та
Положенням про Ревiзора Товариства. Ревiзор доповiдає про результати проведених ним
перевiрок загальним зборам, а в перiод мiж зборами - Наглядовiй радi Товариства.
Ревiзор Товариства обирається i вiдкликається з посади загальними зборами акцiонерiв
термiном на 3 роки.
Права акцiонерiв та їх дотримання.
Товариство забезпечує захист прав, законних iнтересiв акцiонерiв та рiвне ставлення до всiх
акцiонерiв незалежно вiд кiлькостi акцiй, якими вони володiють, що передбачає:
- право на участь кожного акцiонера у вирiшеннi питань стосовно дiяльностi Товариства
вiдповiдно до чинного законодавства України;
- право на отримання вчасно та в повному обсязi iнформацiї стосовно дiяльностi Товариства,
його фiнансово-господарського стану, суттєвих фактiв, що можуть впливати на ринкову
вартiсть акцiй, або доходу по ним, випуск Товариством цiнних паперiв тощо;
- право на ознайомлення з документами Товариства;
- право на участь у загальних зборах акцiонерiв особисто (або через уповноваженого
акцiонером представника), обговорення питань порядку денного, внесення пропозицiй,
голосування з питань порядку денного на власний розсуд;
- право на отримання частини прибутку – дивiденди (у разi прийняття вiдповiдного рiшення), у
розмiрi, пропорцiйному належним акцiонеру акцiям. Дивiдендна полiтика Товариства сприяє
реалiзацiї права акцiонерiв на отримання дивiдендiв. Разом з тим дивiдендна полiтика також
враховує потреби та доцiльнiсть спрямування прибутку на розвиток Товариства;
- право на вiльне розпорядження належними акцiонеру акцiями, здiйснення з ними будь-яких
дiй, що не суперечать чинному законодавству України та не порушують iнтереси iнших
акцiонерiв та самого Товариства;
- право вимагати викупу Товариством належних акцiонеру акцiй у випадках та на умовах,
визначених чинним законодавством України. Цiна, за якою Товариство буде здiйснювати
обов'язковий викуп акцiй, буде справедливою, визначеною вiдповiдно до чинного
законодавства. Товариство постiйно забезпечуватиме iнформування акцiонерiв про наявнiсть у
них права вимагати обов'язкового викупу акцiй та порядок реалiзацiї такого права;
- право на отримання майна, що залишилось пiсля розрахункiв з кредиторами (у разi лiквiдацiї
Товариства);
- у разi здiйснення додаткового розмiщення акцiй Товариство забезпечує рiвне переважне право
всiх акцiонерiв на придбання додатково випущених акцiй у кiлькостi пропорцiйнiй їх iснуючiй
частцi у статутному капiталi Товариства, у вiдповiдностi до порядку, передбаченому умовами

розмiщення.
- iншi права, передбаченi чинним законодавством України та Статутом Товариства.
Товариство вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання порушенню прав мiноритарних
акцiонерiв з боку посадових осiб Товариства та мажоритарних акцiонерiв.
Статутними документами Товариства встановлено механiзм реалiзацiї прав акцiонерiв згiдно
чинного законодавства. Товариство гарантує, у разi змiн в чинному законодавствi вимог
стосовно прав акцiонерiв, негайно запроваджувати їх в практику своєї дiяльностi.
Iнформацiя про проведенi Загальнi збори акцiонерiв
Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збори акцiонерiв, до компетенцiї яких
належить вирiшення основних питань дiяльностi Товариства, що закрiпленi у Статутi та
Положеннi про загальнi збори Товариства.
На протязi звiтного перiоду Товариством були проведенi лише рiчнi загальнi збори, якi
вiдбулись 20 квiтня 2018 року та мали кворум 96,0630% з наступним порядком денним та
прийнятими рiшеннями:
1.Обрання лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Рiшення - Обрати лiчильну комiсiю чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства в складi:
Голова комiсiї – Голяченко Галина Сергiївна, члени комiсiї – Кротова Наталiя Миколаївна,
Перетятько Вiталiй Євгенiйович.
2. Рiчний звiт Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду рiчного звiту
Товариства за 2017 рiк.
Рiшення – Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк.
3. Звiт Ревiзора Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Ревiзора Товариства за 2017 рiк.
Рiшення – затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2017 рiк.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Наглядової ради Товариства за 2017 рiк.
Рiшення – затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк
5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк.
Рiшення – Не розподiляти прибуток Товариства за 2017 рiк в сумi 64,8 тис. грн, а направити
його на розвиток Товариства.
6. Прийняття рiшення про змiну типу Товариства.
Рiшення – Змiнити тип Товариства з публiчного на приватне та затвердити таку його назву –
Акцiонерне товариство «РIТЕЙЛ ГРУП».
7. Затвердження Статуту Акцiонерного товариства «РIТЕЙЛ ГРУП» в новiй редакцiї.
Рiшення – Затвердити Статут Акцiонерного товариства «РIТЕЙЛ ГРУП» в новiй редакцiї.
8. Обрання осiб уповноважених на пiдписання Статуту Акцiонерного товариства «РIТЕЙЛ
ГРУП» в новiй редакцiї та здiйснення його державної реєстрацiї.
Рiшення: 1.Уповноважити Голову загальних зборiв Михайлову Людмилу Олегiвну та секретаря
загальних зборiв Буренок Любов Петрiвну вiд iменi загальних зборiв пiдписати Статут
Акцiонерного товариства «РIТЕЙЛ ГРУП» в новiй редакцiї;
2.Уповноважити Генерального директора Товариства Душко Iгоря Михайловича на здiйснення
державної реєстрацiї Статуту Акцiонерного товариства «РIТЕЙЛ ГРУП» в новiй редакцiї з
правом передоручення.
9.Затвердження Положень Акцiонерного товариства «РIТЕЙЛ ГРУП» про корпоративне
управлiння, про загальнi збори акцiонерiв, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про
Ревiзора.
Рiшення - Затвердити Положення Акцiонерного товариства «РIТЕЙЛ ГРУП» про корпоративне
управлiння, про загальнi збори акцiонерiв, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про
Ревiзора.
10. Про вiдкликання Наглядової ради Товариства.
Рiшення - Вiдкликати Наглядову раду Товариства.
11. Про обрання Наглядової ради Товариства.

Рiшення - Обрати Наглядову раду Акцiонерного товариства «РIТЕЙЛ ГРУП» в складi: Лунiна
Романа Володимировича, Фадєєвої Iрини Анатолiївни, Штейнаса Романа Борисовича, Хрипко
Жанни Олександрiвни, Буренок Любов Петрiвни.
12.Про затвердження умов цивiльно-правового договору, який буде укладатись з членами
Наглядової ради Товариства.
Рiшення - Затвердити умови цивiльно-правового договору, який буде укладатись з членами
Наглядової ради Товариства.
13. Про вiдкликання Ревiзора Товариства.
Рiшення - Вiдкликати Курасу Юрiя Володимировича з посади Ревiзора Товариства
14.Про обрання Ревiзора Товариства.
Рiшення – Обрати Ревiзором Товариства Журбу Тетяну Анатолiївну
Iнформацiя про склад Наглядової ради Товариства
Повноваження Наглядової ради Товариства дiйснi з 20.04.2018 року. Термiн повноважень 3
роки.
Персональний склад Наглядової ради протягом звiтного перiоду:
Голова Наглядової ради – Лунiн Роман Володимирович,
Члени Наглядової ради – Фадєєва Iрина Анатолiївна, Штейнас Роман Борисович, Хрипко
Жанна Олександрiвна, Буренок Любов Петрiвна.
За звiтний перiод Наглядова рада провела 9 засiдань на яких приймались рiшення, щодо:
- пiдготовки та проведення рiчних загальних зборiв;
- про обрання незалежного оцiнювача та затвердження умов договору з ним та вартостi його
послуг;
- про обрання аудитора та затвердження умов договору з ним та вартостi його послуг;
- обрання голови та секретаря Наглядової ради;
- про участь Товариства в iнших юридичних особах.
Комiтети в Наглядовiй радi Товариства не створювались.
Iнформацiя про склад Правлiння Товариства
Виконавчий орган в Товариствi у вiдповiдностi до Статуту – одноосiбний, i це Генеральний
директор. Генеральним директором Товариства є Душко Iгор Михайлович
Iнформацiя про власникiв значного пакета акцiй емiтента
Повне найменування юридичної особи – власника (власникiв) або П.I.Б. фiзичної особи –
власника (власникiв) значного пакета акцiй
Iдентифiкацiйний код згiдно з єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб –
пiдприємцiв та громадських формувань
Розмiр частки акцiонера (власника) у вiдсотках до статутного капiталу
Компанiя ХАЗIНАРТ ЛIМIТЕД Реєстрацiйний номер НЕ 158159 згiдно законодавства
Республiки Кiпр 84,1306
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АЛЬТА ЕКСПЕРТ» 37002806 9,1391
Основнi характеристики систем внутрiшнього контролю i управлiння
ризиками емiтента
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється, як через механiзм
внутрiшнього контролю, так i через залучення незалежного зовнiшнього аудитора.
Основними характеристиками системи внутрiшнього контролю Товариства є забезпечення
здiйснення стратегiчного, оперативного та поточного контролю за її фiнансово-господарською
дiяльнiстю, проведення та пiдготовка рекомендацiй з питань затвердження облiкової полiтики,
перевiрка повноти та достовiрностi фiнансової звiтностi, забезпечення незалежностi
зовнiшнього аудиту, виконання норм законодавства. Товариство своєчасно розкриває повну та
достовiрну iнформацiю з усiх питань, що стосуються її дiяльностi, що знаходить своє
вiдображення в примiтках до фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв)

бухгалтерського облiку.
До органiв, якi здiйснюють внутрiшнiй контроль Товариства належать:
Наглядова рада Товариства, що:
– забезпечує здiйснення стратегiчного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Товариства та створення системи управлiння ризиками,
- розробляє i затверджує необхiднi стратегiї щодо контролю дiяльностi Товариства,
- має повноваження щодо призначення внутрiшнього аудитора,
- має повноваження щодо визначення аудиторської фiрми для здiйснення зовнiшнього аудиту,
- здiйснює контроль за об’єктивнiстю та незалежнiстю зовнiшнього аудитора, фiнансовими
вiдносинами мiж Товариством та зовнiшнiм аудитором,
- розробляє пропозицiї i рекомендацiї щодо вдосконалення системи контролю,
контролює усунення недолiкiв, якi були виявленi пiд час перевiрки Ревiзора, здiйснення
внутрiшнього та зовнiшнього аудиту Товариства.
Ревiзор Товариства, що:
– здiйснює оперативний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства,
контролює дотримання Товариством вимог чинного законодавства України,
- розглядає звiти внутрiшнiх та зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi висновки щодо
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства загальним зборам,
- виносить на розгляд загальних зборiв або Наглядової ради пропозицiї щодо питань,
вiднесених до компетенцiї Ревiзора, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi
Товариства,
- щорiчно звiтує на чергових загальних зборах акцiонерiв.
Товариство проводить незалежний зовнiшнiй аудит шляхом залучення зовнiшнього аудитора.
Зовнiшнiй аудитор Товариства : ТОВ «Аудиторська компанiя «ЗЕЛЛЕР», що знаходиться за
адресою м. Київ, бульвар Дружби Народiв, 10, ЄДРПОУ 31867227. Свiдоцтво про включення до
Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв, серiя та номер – П000398 вiд 21.12.2016р., термiн дiї до 22
грудня 2021року.
Аудиторський висновок незалежного аудитора стосовно фiнансової звiтностi мiстить роздiли та
iнформацiю, що наведена у вимогах до аудиторського висновку, у вiдповiдностi до
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого.
Випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв, фактiв стягнення, застосованих до аудитора, що
проводив аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi не зафiксовано.
Фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть Товариства протягом 2018 року подiляються на
зовнiшнi та внутрiшнi.
До зовнiшнiх факторiв належать: iнфляцiя; змiна податкового законодавства; кон’юнктура
ринку, тощо.
До внутрiшнiх факторiв можна вiднести стратегiю Товариства i механiзм її реалiзацiї;
iнвестицiйна дiяльнiсть, тощо.
Дiяльнiсть Товариства залежна, як вiд загальної економiчної ситуацiї в державi, так i вiд
активностi Товариства.
Фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть Товариства протягом звiтного 2018 року це
фiнансова нестабiльнiсть в країнi, вiйськовi дiї, низька платоспроможнiсть населення.
Товариство придiляє увагу управлiнню ризиками, що включає виявлення ризикiв, проведення
оцiнки їх величини.
Розкриття iнформацiї для акцiонерiв та iнвесторiв
За режимом доступу iнформацiя в Товариствi подiляється на вiдкриту iнформацiю та
iнформацiю з обмеженим доступом.
До iнформацiї, що пiдлягає розкриттю акцiонерам та iншим зацiкавленим особам Товариства
вiдноситься:
- Статут Товариства;

- Положення Товариства про Загальнi збори акцiонерiв, Наглядову рада, виконавчий орган,
Ревiзора, корпоративне управлiння, iншi внутрiшнi документи Товариства та змiни до них;
- протоколи органiв Товариства;
- висновки Ревiзора та зовнiшнього аудитора щодо рiчної звiтностi Товариства;
- рiчна звiтнiсть Товариства;
- звiтнiсть Товариства як емiтента цiнних паперiв, що пiдлягає оприлюдненню;
- особлива iнформацiя про Товариство, визначена Законом України «Про цiннi папери та
фондовий ринок»;
- матерiали, якi надаються акцiонерам Товариства для ознайомлення пiд час пiдготовки до
загальних зборах акцiонерiв;
- первиннi документи бухгалтерського облiку;
- документи звiтностi, що подаються вiдповiдним органам,
- iнформацiя про особу, що веде облiк прав власностi на цiннi папери Товариства.
З метою забезпечення реалiзацiї прав акцiонерiв на iнформацiю, а також оперативностi її
отримання акцiонерами Товариства, використовуються такi засоби iнформування:
- розмiщення iнформацiї в Загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР;
- розмiщення iнформацiї на власнiй веб-сторiнцi Товариства - http://retailgroup.com.ua/;
- надання iнформацiї в паперовому виглядi на письмовий запит акцiонера в порядку та на
умовах, визначених Наглядовою радою.
Акцiонери Товариства можуть отримувати додаткову iнформацiю про дiяльнiсть Товариства за
згодою Наглядової ради Товариства. До такої iнформацiї належить iнформацiя з обмеженим
доступом. Iнформацiя з обмеженим доступом - це конфiденцiйна iнформацiя та iнформацiя, що
становить комерцiйну таємницю. .Перелiк вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також перелiк
осiб, що мають доступ до конфiденцiйної iнформацiї, встановлюється Наглядовою радою за
подання виконавчого органу.
Основними принципами iнформацiйної полiтики Товариства є:
- прозорiсть, регулярнiсть, оперативнiсть, доступнiсть, вiрогiднiсть, повнота, збалансованiсть,
рiвноправнiсть, захищенiсть.
Принцип прозоростi – це максимальна iнформацiйна вiдкритiсть Товариства для акцiонерiв та
iнших зацiкавлених осiб, обов’язковий розгляд Товариством зауважень, пропозицiй, запитiв,
поданих у встановленому в Положеннi порядку, обов’язковiсть та своєчаснiсть iнформування
про прийнятi заходи з наданням необхiдної iнформацiї.
Принцип регулярностi означає, що Товариство постiйно надає своїм акцiонерам та iншим
зацiкавленим особам iнформацiю про Товариство через iснуючi засоби iнформування,
визначенi чинним законодавством України.
Принцип оперативностi означає, що Товариство в максимально стислi термiни iнформує своїх
акцiонерiв та iнших зацiкавлених осiб про iстотнi факти та подiї, що впливають, або можуть
вплинути, на дiяльнiсть Товариства.
Принцип доступностi означає, що спосiб подання iнформацiї акцiонерам Товариства та iншим
зацiкавленим особам, передбачає вiльний доступ до iнформацiї.
Принцип вiрогiдностi означає, що Акцiонерне Товариство подає про себе достовiрну
iнформацiю, що повнiстю вiдповiдає дiйсностi.
Принцип повноти означає, що Товариство подає про себе iнформацiю для ознайомлення в
такому обсязi, щоб сформувати у акцiонерiв, а також iнших зацiкавлених осiб вичерпане
уявлення про питання, що їх цiкавлять.
Принцип збалансованостi означає, що Товариство виходить з оптимального балансу вiдкритостi
та прозоростi з одного боку, та конфiденцiйностi – з iншого.
Принцип рiвноправностi означає, що Товариство забезпечує рiвнi права i можливостi в
одержаннi та доступi до iнформацiї всiх своїх акцiонерiв незалежно вiд належної їм кiлькостi
акцiй.
Принцип захищеностi означає, що Товариство застосовує належнi, визначенi чинним
законодавством, засоби захисту iнформацiї, що складає службову, комерцiйну таємницю.
Товариство призначило особу, вiдповiдальну за органiзацiю процесу розкриття iнформацiї, до

повноважень якої вiднесенi функцiї щодо забезпечення доступу до вiдкритої iнформацiї. Цi
функцiї покладенi на корпоративного секретаря Товариства.
Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування
акцiонерiв на загальних зборах Товариства
Враховуючи той факт, що акцiонер Товариства - ТОВ «РIТЕЙЛ IНВЕСТ», який володiє 51
голосуючою акцiєю Товариства, що становить 0,0030% вiд статутного капiталу та загальної
кiлькостi голосуючих акцiй, 100% перебуває пiд контролем самого Товариства, голосуючi акцiї
ТОВ «РIТЕЙЛ IНВЕСТ» в кiлькостi 51 шт. не враховуються при визначеннi кворуму загальних
зборiв акцiонерiв та не дають права участi у голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв
Товариства акцiонеру ТОВ «РIТЕЙЛ IНВЕСТ» . Iнших обмежень прав участi та голосування
акцiонерiв на загальних зборах Товариства немає.
Iнформацiя про порядок призначення та звiльнення
посадових осiб Товариства
Посадовими особами Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Генеральний
директор, Ревiзор та корпоративний секретар Товариства.
Посадовi особи органiв Товариства обираються (або призначаються) на посаду у порядку,
передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрiшнiми
документами Товариства, що регулюють дiяльнiсть вiдповiдного органу Товариства. При
обраннi (або призначеннi) на посаду претендент до початку процедури обрання, або
призначення, ознайомлюється з порядком роботи вiдповiдного органу Товариства, його
компетенцiєю, функцiями та пiдпорядкуванням, з колом обов'язкiв, а також з порядком
притягнення до вiдповiдальностi при виконаннi вiдповiдних посадових обов'язкiв.
Перед початком виконання своїх функцiй посадова особа органу Товариства повинна пiдписати
документи, що пiдтверджують її ознайомлення з Положенням, що регулює дiяльнiсть
вiдповiдного органу, до якого посадова особа обрана, а також iз встановленими у Товариствi
правилами, пов'язаними iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим
доступом. Вiдповiдальнiсть за дотримання вiдповiдної процедури в межах кожного органу
Товариства покладається на Корпоративного секретаря.
Обов'язки посадових осiб органiв Товариства та обмеження щодо здiйснення ними своїх
повноважень в органах Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом
Товариства, и внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Повноваження посадових осiб Товариства
Обов'язки посадових осiб органiв Товариства та обмеження щодо здiйснення ними своїх
повноважень в органах управлiння Товариства визначаються Статутом Товариства,
Положеннями та iншими внутрiшнiми документами Товариства.
Посадовi особи органiв Товариства зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть,
обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) вживати всiх можливих заходiв щодо попередження вчинення правопорушень Товариством
та його посадовими особами;
3) проводити необхiднi консультацiї та отримувати вiдповiднi узгодження з органами
управлiння Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Статуту,
Положень та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
4) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
5) у межах своєї компетенцiї забезпечувати збереження iнформацiї з обмеженим доступом
(конфiденцiйної та таємної);
6) вживати всiх можливих заходiв щодо нерозголошення конфiденцiйної чи таємної iнформацiї

Товариства працiвниками та iншими посадовими особами Товариства;
7) надавати iнформацiю з обмеженим доступом лише тим особам, якi мають право на її
отримання;
8) при наданнi iнформацiї з обмеженим доступом iншим пiдприємствам, установам,
органiзацiям, фiзичним особам вживати вiдповiдних заходiв щодо попередження їх про
конфiденцiйний чи таємний характер даної iнформацiї;
9) утримуватися вiд дiй, що можуть зашкодити дiловiй репутацiї Товариства:
10) вживати вiдповiдних заходiв, щоб не бути залежним вiд осiб, якi можуть отримати реальний
чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигiдне розкриття
iнформацiї з обмеженим доступом;
11) у межах своєї компетенцiї забезпечувати вiдповiднiсть документiв та рiшень, прийнятих
окремою посадовою особою або органом Товариства, до складу якого входить посадова особа,
внутрiшнiм документам Товариства;
12) повiдомляти органи Товариства про виявленi недолiки в роботi Товариства, що стали вiдомi
у зв'язку з виконанням посадових обов'язкiв.
Посадовi особи органiв Товариства не мають права:
1) здiйснювати дiї, що суперечать чи не вiдповiдають iнтересам Товариства;
2) отримувати винагороду (прямо чи опосередковано) вiд юридичних та фiзичних осiб за вплив
на прийняття вiдповiдного рiшення органами управлiння Товариства або за використання
iнформацiї з обмеженим доступом;
3) отримувати подарунки або послуги вiд осiб, для яких дана посадова особа є керiвником, за
винятком знакiв уваги вiдповiдно до загальноприйнятих норм ввiчливостi та гостинностi, а
також сувенiрiв при проведенi протокольних та iнших офiцiйних заходiв;
4) використовувати з особистою або iншою метою, не пов'язаною з виконанням своїх
посадових обов'язкiв, робоче примiщення, засоби транспорту та зв'язку, електроннообчислювальну технiку, грошовi кошти та iнше майно, надане посадовiй особi Товариством
безпосередньо для виконання своїх посадових обов'язкiв вiдповiдно до укладеного з цiєю
посадовою особою договору (разi його укладання);
5) вiдмовляти фiзичним та юридичним особам у доступi до iнформацiї, надання якої
передбачено чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства,
затримувати її надання, надавати недостовiрну чи неповну iнформацiю;
6) використовувати не передбаченi внутрiшнiми нормативними документами Товариства
переваги в отриманнi кредитiв, позик, придбаннi цiнних паперiв, нерухомостi та iншого майна
Товариства;
7) сприяти працевлаштуванню на роботу в Товариство близьких родичiв (батьки, подружжя,
брати, сестри, дiти, а також батьки, брати, сестри i дiти подружжя);
8) використовувати чи допускати використання в iнших цiлях, крiм тих, що передбаченi
Статутом Товариства, можливостей Товариства, зокрема:
- майнових та немайнових прав Товариства;
- дiлових зв'язкiв Товариства;
-iнформацiї про дiяльнiсть та плани Товариства, якщо вона не пiдлягає офiцiйному
оприлюдненню;
- будь-яких прав та повноважень Товариства, що є для нього важливими.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Акцiонерне Товариство "РIТЕЙЛ ГРУП "
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
1 070 102 0000 01350
3. Дата проведення державної реєстрації
14.10.2005
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
1696000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
28
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
77.40 Лiзинг iнтелектуальної власностi та подiбних продуктiв, крiм творiв, захищених авторським
правами
70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi i керування
немає немає
10. Органи управління Товариства
Органами Товариства є:
загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Генеральний директор та Ревiзор Товариства.
Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом Товариства, i мають право приймати рiшення з усiх
питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.Акцiонерами Товариства є юридичнi та
фiзичнi особи - резиденти та нерезиденти України. Станом на 31.12.2018 року акцiонерами
Товариства були 10 осiб згiдно перелiку акцiонерiв.
Наглядова рада є колегiальним органом Товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю
виконавчого органу та захист прав акцiонерiв. Обирається та вiдкликається загальними зборами з
числа акцiонерiв в кiлькостi 5-ти осiб термiном на 3 роки. Склад Наглядової ради Товариства:
Голова Наглядової ради - Лунiн Роман Володимирович, члени Наглядової ради Фадєєва Iрина
Анатолiївна, Штейнас Роман Борисович, Хрипко Жанна Олександрiвна, Буренок Любов Петрiвна.
Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво
його поточною дiяльнiстю, пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства
та органiзовує виконання їх рiшень. Обирається та вiдкликається Наглядовою радою Товариства.
Генеральним директор Товариства є Душко Iгор Михайлович.

Ревiзор - одноосiбний орган Товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть
Товариства, пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв Товариства, обирається та вiдкликається
загальними зборами акцiонерiв строком на 3 роки. Ревiзором Товариства є Журба Тетяна
Анатолiївна.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АТ Альфа Банк" м. Киъв
2) МФО банку
300346
3) поточний рахунок
26005016462002
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
немає
5) МФО банку
немає
6) поточний рахунок
немає
Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення
посади
корпоративного
секретаря

Дата призначення
особи на посаду
корпоративного
секретаря

1

2

3

4

01.12.2007

04.12.2007

Михайлова Людмила
Олегiвна

044-206-70-95, 067-413-13-49,
mikhailova_lo@welcash.kiev.ua

Опис

Прізвище, ім'я, по
Контактні дані: телефон та адреса
батькові особи,
електронної пошти корпоративного
призначеної на посаду
секретаря
корпоративного секретаря

Корпоративний секретар Товариства на постiйнiй основi (1 раз на 3 роки) проходить спецiальну
пiдготовку по програмi «Корпоративний секретар» при Українському iнститутi корпоративного
управлiння з отримання квалiфiкацiйного сертифiкату. Є членом Професiйної асоцiацiї
корпоративного управлiння.

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи засновника
та/або учасника

Місцезнаходження

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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Рiтейл
Iнвест"

33499342

01103Україна Київ
Залiзничне шосе,57

0,0030

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

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

Усього

0.0030

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
Душко Iгор Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища технiчна
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Рiтейл Груп" , Голова Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.03.2011 Вiдповiдно до Статуту - безстроково.
9) Опис
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Винагорода в звiтному перiодi не нараховувалась i
не виплачувалась. Посадова особа обiймає аналогiчну посаду в декiлькох Товариствах м. Києва.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи не було. Стаж керiвної
роботи 29 р. Попереднi посади : iнженер, менеджер, керiвник. Змiн у персональному складi
посадової особи протягом звiтного перiоду не було.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лунiн Роман Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища юридична
6) стаж роботи (років)**
34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "КВIЗА" , Голова Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2018 Вiдповiдно до Статуту на 3 р.
9) Опис
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Винагорода посадовiй особi не виплачувалась.
Посадова особа не обiймає аналогiчної посади в iнших Товариствах. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини у посадової особи не було. Стаж керiвної роботи 34 р. Попереднi
посади: iнженер, керiвник, Голова Наглядової ради.
Змiна у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду - 20.04.2018.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Ревiзор Товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Журба Тетяна Анатолiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «МАРКЕТ-СЕРВIС 3», Директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2018 Вiдповiдно до Статуту на 3 роки.
9) Опис
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась.
Посадова особа обiймає аналогiчнi посади в iнших Товариствах. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини у посадової особи не було. Стаж керiвної роботи 5 р. Обiймала
протягом своєї дiяльностi посади:бухгалтер, економiст, керiвник. Змiна у персональному складi
посадової особи протягом звiтного перiоду - 20.04.2018.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Трофiмець Леся Петрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища, економiчна
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Квiза-Трейд", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.12.2007 Вiдповiдно до трудового договору - безстроково
9) Опис
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Винагорода в звiтному перiодi не нараховувалась i
не виплачувалась. Посадова особа не обiймає аналогiчної посади в iншому Товариствi.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи не було. Стаж керiвної
роботи 16 р. Попереднi посади, менеджер, бухгалтер. Змiн у персональному складi посадової
особи протягом звiтного перiоду не було.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фадєєва Iрина Анатолiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Вища, юридична
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Квiза-Трейд", начальник юридичного вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2018 Вiдповiдно до Статуту на 3 р.
9) Опис
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась.
Посадова особа не обiймає аналогiчнi посади в iнших Товариства. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини у посадової особи не було. Стаж керiвної роботи 19 р. Попереднi
посади : ТОВ "Квiза-Трейд", начальник юридичного вiддiлу. Змiна у персональному складi
посадової особи протягом звiтного перiоду - 20.04.2018.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Штейнас Роман Борисович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1956
5) освіта**
незакiнчена вища
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ВК Девелопмент", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2018 Вiдповiдно до Статуту на 3 р.
9) Опис
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась.
Посадова особа не обiймає аналогiчнi посади в iнших Товариства. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини у посадової особи не було. Стаж керiвної роботи 38 р. Попереднi
посади : iнженер, менеджер, керiвник. Змiна у персональному складi посадової особи протягом
звiтного перiоду - 20.04.2018.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хрипко Жанна Олександрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «ФУДМЕРЕЖА», бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2018 Вiдповiдно до Статуту на 3 р.
9) Опис
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась.
Посадова особа не обiймає аналогiчнi посади в iнших Товариства. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини у посадової особи не було. Стаж керiвної роботи 3 р. Попереднi
посади : ТОВ «ФУДМЕРЕЖА», бухгалтер. Змiна у персональному складi посадової особи
протягом звiтного перiоду - 20.04.2018.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Буренок Любов Петрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1950
5) освіта**
середня спецiальна
6) стаж роботи (років)**
42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Iнвестбуд 1», Генеральний директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2018 Вiдповiдно до Статуту на 3 р.
9) Опис
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась.
Посадова особа не обiймає аналогiчнi посади в iнших Товариства. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини у посадової особи не було. Стаж керiвної роботи 3 р. Попереднi
посади : ТОВ «Iнвестбуд 1», Генеральний директор. Змiна у персональному складi посадової
особи протягом звiтного перiоду - 20.04.2018.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість
акцій (шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний
директор

Душко Iгор Михайлович

0

0

0

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

Лунiн Роман Володимирович

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Журба Тетяна Анатолiївна

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Трофiмець Леся Петрiвна

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради"

Фадєєва Iрина Анатолiївна

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради"

Штейнас Роман Борисович

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Хрипко Жанна Олександрiвна

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Буренок Любов Петрiвна

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього

Кількість за видами акцій

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента
(для публічних акціонерних товариств)
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

Компанiя "Хазiнарт
Лiмiтед"

0

Есперiдон, 5, 4-й поверх, Страволос,
2001, Нiкосiя, Кіпр

1 426 855

ТОВ «АЛЬТА
ЕКСПЕРТ»

37002806

. . . . 01103, Україна, м. Київ,
Залiзничне шосе, 57

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**
Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

84,1306

1 426855

0

155 000

9,1391

155000

0

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

1 581 855

93,2696

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

1 581 855

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

річні
X

Дата
проведення

20.04.2018 року

Кворум зборів**

Опис

позачергові

96,0630%
Проект порядку денного загальних зборiв:
1.Обрання лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Рiчний звiт Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду рiчного звiту
Товариства за 2017 рiк.
3. Звiт Ревiзора Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора
Товариства за 2017 рiк.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Наглядової ради Товариства за 2017 рiк.
5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк.
6. Прийняття рiшення про змiну типу Товариства.
7. Затвердження Статуту Акцiонерного товариства «РIТЕЙЛ ГРУП» в новiй редакцiї.
8. Обрання осiб уповноважених на пiдписання Статуту Акцiонерного товариства «РIТЕЙЛ ГРУП»
в новiй редакцiї та здiйснення його державної реєстрацiї.
9.Затвердження Положень Акцiонерного товариства «РIТЕЙЛ ГРУП» про корпоративне
управлiння, про загальнi збори акцiонерiв, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про
Ревiзора.
10. Про вiдкликання Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання Наглядової ради Товариства.
12.Про затвердження умов цивiльно-правового договору, який буде укладатись з членами
Наглядової ради Товариства.
13. Про вiдкликання Ревiзора Товариства.
14.Про обрання Ревiзора Товариства.
На зборах були розглянутi всi питання порядку денного та прийнятi по ним вiдповiднi рiшення.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

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

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

31867227

Місцезнаходження

01103 Україна м. Київ немає Київ Бульвар Дружби Народiв, 10

Номер ліцензії або іншого документа на цей
2904
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.04.2002

Міжміський код та телефон

(050) 203-52-66

Факс

немає

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

У звiтному перiодi пiдприємство продовжує здiйснювати дiяльнiсть
вiдповiдно до лiцензiї згiдно договору.

Повне найменування юридичної особи або
Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ немає Київ Тропiнiна, 7-г

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

немає

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

(044) 591-04-04

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

У звiтному перiодi Товариство продовжує здiйснювати дiяльнiсть
депозитарiю цiнних паперiв

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

1

2

3

4

5

6

43/1/12

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA 4000078893

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

03.04.2012

25/1/12

Опис

20.07.2010

257/10/1/2010

Опис

21.10.2005

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7

8

9

10

1

1696000

1696000

100

Обiг ЦП проходив, як на органiзованому, так i на вторинному неорганiзованому ринку. Цiннi папери включенi до бiржового списку Фондової
бiржi ПАТ "Українська бiржа" в категорiї позалiстинговi.

Опис

09.02.2012

Кількість
акцій
(штук)

Форма існування Номінальна
та форма
вартість
випуску
акцій (грн)

273/10/1/2005

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA 4000078893

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1

1550000

1550000

100

Обiг ЦП проходив, як на органiзованому, так i на вторинному неорганiзованому ринку. Цiннi папери включенi до бiржового списку Фондової
бiржi ПАТ "Українська бiржа" в категорiї позалiстинговi.

Територiальне
управлiння .
ДКЦПФР в м.
Києвi та Київськiй
областi

UA 4000078893

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.25

1550000

387500

100

Обiг ЦП проходив, як на органiзованому, так i на вторинному неорганiзованому ринку. Цiннi папери були в ключенi до бiржового списку
Фондової бiржi ПФТС в категорiї позалiстинговi

Територiальне
управлiння .
ДКЦПФР в м.

UA 4000078893

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

0.25

1550000

387500

100

Києвi та Київськiй
областi
Опис

Обiг ЦП проходив, як на органiзованому, так i на вторинному неорганiзованому ринку. Товариство не здiйснювало публiчної пропозицiї.

XI. Опис бізнесу
Акцiонерне товариство «РIТЕЙЛ ГРУП» є новим типом Публiчного акцiонерного товариства
«РIТЕЙЛ ГРУП», що в свою чергу стало новим найменуванням Вiдкритого акцiонерного
товариства «РIТЕЙЛ ГРУП», що зареєстроване Печерською районною в мiстi Києвi державною
адмiнiстрацiєю 14.10.2005 року, реєстрацiйний номер 1 070 102 0000 013504. Вiдкрите акцiонерне
товариство «РIТЕЙЛ ГРУП» було створено вiдповiдно до рiшення засновникiв, оформленого
протоколом № 1 загальних зборiв засновникiв вiд 17.09.2005 року. Публiчне акцiонерне
товариство "РIТЕЙЛ ГРУП" (надалi по тексту Товариство) було зареєстровано 14.10.05 р.
Печерською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю, номер запису про державну
реєстрацiю 1 070 102 0000 013504. Засновником Товариства є: Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Рiтейл Iнвест"(код ЄДРПОУ 33499342). ». Станом на 31.12.2018 року засновник
Товариства володiє 51 простою iменною акцiєю Товариства, що становить 0,0030% вiд статутного
капiталу та загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.

Товариство має в своїй структурi дочiрнi пiдприємства, а саме:
Станом на 31.12.2017 року Товариство володiло часткою 50% i бiльше корпоративних прав в
юридичних особах ТОВ «ФУДМЕРЕЖА», ТОВ «АВСОН», ТОВ «ФУДКОМ», ТОВ «РIТЕЙЛ
IНВЕСТ».

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 28. Середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 0.Чисельнiсть працiвникiв, якi
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 0.Фонд оплати працi – 1 953,07
тис.грн. Розмiр фонду заробiтної плати збiльшувався за рахунок змiни посадових окладiв.
Товариство самостiйно встановлює форми та системи оплати працi, розмiр заробiтної плати, iншi
види винагороди працiвникiв та створює умови для пiдвищення рiвня їх професiйної та дiлової
квалiфiкацiї шляхом проведення спецiалiзованого навчання, органiзацiї тренiнгiв, семiнарiв тощо
Товариство не входить до будь-яких асоцiацiй, корпорацiй, концернiв та об'єднань.
Спiльної дiяльностi з iншими пiдприємствами Товариство не проводить
Пропозицiй третiх осiб щодо реорганiзайiї Товариства на протязi року не надходило.
Вiдповiдно до чинного законодавства України у 2018 році у Товариство складало фiнансову
звiтнiсть за національними стандартами фiнансової звiтностi (Облiкова полiтика Товариства
визначена в Положеннi про облiкову полiтику, затвердженому наказом по Товариству № 9 вiд
29.12.2012 року, i розкриває основи, стандарти, правила й процедури облiку, якi застосовуються
Товариством при веденнi облiку i складаннi фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика встановлює
принципи визнання та оцiнки об'єктiв облiку, визначення, а також деталiзацiї окремих статей
фiнансової звiтностi Товариства. Змiн в облiковiй полiтицi у 2018 роцi не було.
Генеральний директор Товариства Душко Iгор Михайлович, головний бухгалтер Трофимець Леся
Петрiвна заявляють, що їм вiдомо, що рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до
стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно чинного законодавства, мiстить
достовiрну та об’єктивну iнформацiю про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та

збитки Товариства, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони
стикаються у процесi господарськiй дiяльностi.
Основними видами дiяльностi Товариства у звiтному перiодi були: Лiзинг iнтелектуальної
власностi та подiбних продуктiв, крiм творiв, захищених авторськими правами та Консультування
з питань комерцiйної дiяльностi й керування . Товариство має власнi торговi марки та знаки для
товарiв та послуг, а саме: Товариство має власнi торговi марки та знаки для товарiв та послуг, а
саме: «ВЕЛИКА КИШЕНЯ», «Магазин ВЕЛИКА КИШЕНЯ», «ПРОСТО МАРКЕТ», «МОЯ
КНИГА», «КРАЩА ЦIНА», «ШАРА», «ХIТ ПРОДУКТ», «ТМ № 1», «DAY BY DAY»
(кольоровий комбiнований), «DAY BY DAY» (графiчний), «Kandi Kat», «1 Пенное свiтле»,
«Щедре застiлля», «Славетнi джерела», «Зер ГУТ», «ЧЕСНА ЦIНА «1», «Горiлка № 1 Класична»,
«Горiлка № 1 Пшенична», «Горiлка № 1 на березових бруньках», «AQVA ERA», «SONET», «Maxi
air», «Квасний Український», «Велмарт Велетень низьких цiн», "EVRO CUISINE", "SIZZLE",
"DELISSE", "КРАЩА ЯКIВСТЬ-КРАЩА ЦIНА", «juzzi», «Столичний гастроном», «Добрино»,
«Ярмарок Торгiвельнi ряди», «ОРЕКА», «Добрино», «ТОТО», «BK SELECT», «ВК ЕКСПРЕС»,
«М’ясний еталон», «ВЕЛМАРТ», «PULS LOGISTIC SISTEM», «WINIX», "Green Hills", "KANDI
KAT", «№1 Супермаркет», «Бумеранг Програма Лояльностi», «ВЕРОНI», «Kandi Kat», «Щедрое
застолье», «Veroni», «ВЕРОНI», «Maxair», «GREEN HILLS», «DELISSE», «MAX EFFECT»,
«ДОБРИНО», «ДОБРИНО» (комбiнований), «majestea», «JOLLI ZEBRA», «ПОДВIЙНИЙ
КОНТРОЛЬ ЯКОСТI «DOUBLE QUALITY CONTROL DQC», «ЗАНАЧКА»
Товариство передає права на їх використання на пiдставi лiцензiйних договорiв . Основними
клiєнтами Товариства є юридичнi особи – резиденти та нерезиденти України. Чистий прибуток
Товариства за звiтний перiод за рахунок основної дiяльностi становить 7,7 тис.грн. Основними
ринками збуту послуг, надаваних Товариством, є пiдприємства та органiзацiї торгiвлi рiзних форм
власностi України та республiки Молдова.

Протягом останнiх 5-ти рокiв активи Товариства iстотно не змiнювались, будь- яких значних
iнвестицiй або придбань, повязаних з господарською дiяльнiстю, в наступному роцi не
передбачається.
Значнi правочини, вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства», це правочини, якi
укладалися i виконувалися протягом року на суми 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв. На
протязi звiтного року Товариство не здiйснювало значних правочинiв
Основнi засоби Товариства власнi. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду в
межах попереднього перiоду, ступiнь використання основних засобiв - 100%. Обмежень у
використаннi основних засобiв немає. Основнi засоби знаходяться за адресами їх використання.
Основними iстотними проблемами Товариства є ризики, що можуть виникнути у зв'язку з
непередбачуваними обставинами, як то: фiнансова криза в країнi, стихiйнi лиха, нестiйка
економiчна ситуацiя тощо
Штрафних санкцiй на Товариство в звiтному перiодi не накладалось.

Фiнансування Товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв, в Товариствi достатньо
робочого капiталу для потреб господарської дiяльностi.
На кiнець звiтного перiоду всi корпоративнi договори виконанi.
Планується розширити комплекс надаваних послуг.
Фiнансування дослiджень в звiтньому перiодi не здiйснювалось.
В судових справах Товариство в звiтному перiодi участi не приймало.
Iнформацiї не пов"язаної з основною дiяльнiстю немає

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.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

807

794.7

0

0

807

794.7

0

0

0

1. Виробничого
призначення:

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

будівлі та споруди

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

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

807

794.7

807

794.7

інші

Усього

Основнi засоби використовуються пiдприємством з моменту його створення. Первiсна вартiсть
основних засобiв вiдповiдає Балансу за звiтний перiод. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець
Опис звiтного перiоду складає в межах попереднього перiоду, ступiнь використання - 100%. Обмеження
на використання основних засобiв вiдсутнi.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв за звiтний перiод не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис. грн)

83931,8

83923,9

Статутний капітал (тис.
грн.)

1696

1696

Скоригований статутний
капітал (тис. грн)

1696

1696

Опис

За звiтний та попереднiй перiоди вартiсть чистих активiв розраховувалась вiдповiдно до
Рiшення ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004р.

Висновок

З метою приведення розмiру СК у вiдповiднiсть до розмiру чистих активiв (ЧА),що
розроблено вiдповiдно до частини 3 статтi 155 ЦК України, Закону України , СК
Товариства не пiдлягає коригуванню.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

32.3

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

900.3

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

932.6

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Зобов'язання зазначенi вiдповiдно до фiнансових звiтiв товариства.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

Вид інформації

1

2

3

20.04.2018 року
05.04.2018 року

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

20.04.2018

Відомості про зміну типу
Товариства

05.04.2018 року

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "АК "Зеллер"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
31867227
картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народiв, 10

Номер та дата видачі свідоцтва про включення
до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України

2904 23.04.2002

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**

398 П 000398 21.12.2016 до 26.01.2017

Номер та дата видачі свідоцтва про
відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України

293/4
24.04.2014

Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності

01.01.2018 року
31.12.2018 року

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

На думку аудитора, за винятком впливу питання, про яке йдеться у
параграфi «Основа для висловлення думки iз застереженням»,
фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах
фiнансовий стан АТ на 31 грудня 2018 року та її фiнансовi
результати i рух грошових потокiв за рiк, що закiнчився на
зазначену дату, вiдповiдно до стандартiв фiнансової звiтностi.

Номер та дата договору на проведення аудиту

19-02/19
20.02.2019 року

Дата початку та дата закінчення аудиту

20.02.2019 року
03.04.2019 року

Дата аудиторського висновку (звіту)

03.04.2019

Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн

17 000,00

Текст аудиторського висновку (звіту)
I. ЗВIТ З АУДИТУ
ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РIТЕЙЛ ГРУП»
станом на 31 грудня 2018 року
м. Київ «03» квiтня 2019 року
1. 1. Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIТЕЙЛ ГРУП" (АТ "РIТЕЙЛ ГРУП", або
Товариство), що складається з Балансу станом на кiнець дня 31.12.2018 року, Звiту про фiнансовi результати за рiк, що
закiнчився на зазначену дату, примiтки до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових
полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту,
фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан АТ "РIТЕЙЛ
ГРУП" на 31 грудня 2018 року, її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою,
вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (далi - П(С)БО).
1.2. Основа для думки iз застереженням
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Станом на 31.12.2018 року, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Товариства складають 15% загальних активiв та мають
вплив на його фiнансовий стан та результати дiяльностi. Вартiсть фiнансових iнвестицiй Товариства у виглядi
довгострокових фiнансових iнвестицiй – 12 677,6 тис. грн.
Товариство не здiйснило оцiнку на наявнiсть ознак можливого зменшення корисностi довгострокових фiнансових
iнвестицiй в сумi 12 677,6 тис. грн. та вiдобразило їм за фактичною (iсторичною) собiвартiстю придбання. Будь-яка
iнформацiя щодо справедливої вартостi зазначених iнвестицiй, в тому числi iнформацiї з приводу зменшення
корисностi вказаних активiв на звiтну дату Товариству невiдомi. У зв'язку iз цим жоднi коригування щодо переоцiнки
вартостi фiнансових iнвестицiй не виконанi, якi б можливо знадобились для вiдображення вартостi цих активiв у
вiдповiдностi до вимог П(С)БО.
Проте з урахуванням наявної невизначеностi щодо можливої вартостi реалiзацiї таких довгострокових фiнансових
iнвестицiй вартiсна оцiнка буде залежати вiд застосованих припущень щодо поведiнки ринкових цiн на даний актив у
майбутньому та може вiдрiзнятися вiд професiйного судження аудиторiв.
Аудитор не мав змоги отримати достатнi та належнi аудиторськi докази з обґрунтування думки щодо визначення
справедливої вартостi довгострокових фiнансових iнвестицiй на рiвнi балансової вартостi, як найбiльш наближеної
оцiнки. Проте, вплив неможливостi отримання достатнiх i належних аудиторських доказiв не є всеохоплюючими для
фiнансової звiтностi. Аналiз наявних первинних документiв, описiв та облiкових записiв дає змогу стверджувати, що
такi невiдповiдностi i вiдхилення, якi можуть бути з причин, вказаних в цьому параграфi, не с суттєвими i в цiлому не
спотворюють фiнансовий стан Товариства.
Дебiторська заборгованiсть
В ходi аудиту ми не в повному обсязi отримали зовнiшнi пiдтвердження сум заборгованостей i зобов`язань,
вiдображених на балансi Товариства станом на 31.12.2018 року.
Висновки про достовiрнiсть та повноту фiнансового звiту ми базували на аналiзi наданих Товариством документiв по
iнвентаризацiї активiв i зобов’язань, первинної документацiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Станом на 31 грудня 2018 року Товариство має дебiторську заборгованiсть за продукцiю товари, роботи, послуги в
розмiрi 1 658,7 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть склала 69 536,1 тис. грн. що складають 83,9%
загальних активiв. Дана заборгованiсть виникла в поточному роцi, та стосовно погашення якої Товариство має
впевненiсть, що обумовлена отриманими гарантiями боржника.
Однак аудитори вважають, що не отримали достатньої впевненостi, що до погашення цiєї дебiторської заборгованостi.
У зв’язку з цим ми не мали змоги визначити вплив такого вiдхилення на фiнансову звiтнiсть станом на 31.12.2018
року.
На звiтну дату резерв сумнiвних боргiв не сформовано, у зв’язку з їх вiдсутнiстю.
Ми провели аудит вiдповiдно до МСА. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi
«Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до
компанiї згiдно з етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi
обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
1.3. Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту – це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого
аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової
звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки
щодо цих питань.
Аудит проводився шляхом вибiркової перевiрки наявностi i вiдсутностi суттєвих розбiжностей мiж даними наданих
первинних документiв, матерiалiв синтетичного i аналiтичного облiку та показниками фiнансової звiтностi, складеної,
вiдповiдно до чинних в Українi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
1.4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваження, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України „Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, а також за таку систему внутрiшнього контролю, яку

управлiнський персонал вважає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить
суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це можливо застосувати, питання, що
стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi, як основи для
бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, коли управлiнський персонал, планує припинити дiяльнiсть Товариства, бо не
має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування
Товариства.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрiшнього
контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень
внаслiдок шахрайства або помилки.
Управлiнський персонал АТ «РIТЕЙЛ ГРУП» несе вiдповiдальнiсть:
- за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi за 2018 рiк вiдповiдно до Нацiональних положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку;
- за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки;
- за виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi, стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону
України «Про акцiонернi товариства»;
- за наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що
розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю;
- за невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних
паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200
«Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту».
Вiдповiдальними особами за ведення бухгалтерського та податкового облiку та складання фiнансової звiтностi є:
Генеральний директор Товариства:
Душко Iгор Михайлович з початку перевiряємого перiоду до кiнця перевiряємого перiоду.
Головний бухгалтер:
Трофимець Леся Петрiвна з початку перевiряємого перiоду до кiнця перевiряємого перiоду.
Вище зазначенi вiдповiдальнi особи вiдповiдають також:
- за початковi залишки на рахунках бухгалтерського облiку;
- за правомочнiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та господарських фактiв;
- за доказовiсть, повноту та юридичну силу первинних облiкових документiв;
- за методологiю та органiзацiю бухгалтерського облiку (податкового облiку, податкову полiтику);
- за управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю.
Для здiйснення аудиту фiнансової звiтностi були використанi наступнi документи Товариства:
-Статут Товариства, внутрiшнi Положення,;
- бухгалтерськi регiстри аналiтичного та синтетичного облiку;
- оборотно – сальдовi вiдомостi по рахунках бухгалтерського облiку;
- фiнансова звiтнiсть за 2018 рiк: Баланс, Звiт про фiнансовi результати;
- протоколи органiв Товариства;
- первиннi документи: банкiвськi документи, касова книга, касовi документи, авансовi звiти, накладнi, акти, рахунки,
договори, угоди та iншi.
1.5. Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди
виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм
протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки,
розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що
є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може
включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього
контролю;
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур,
якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдного розкриття
iнформацiї, зробленого управлiнським персоналом;

доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть
дiяльностi, як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи
iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства
продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо, ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми
повиннi в своєму звiтi аудитора привернути увагу до вiдповiдного розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або,
якщо, таке розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм, майбутнi подiї, або умови можуть примусити
Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттям iнформацiї, а також те, чи
показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного
вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, а також iнформацiю про запланований обсяг i час
проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього
контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi
вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись
такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiї щонадавалась тими, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi
питання, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є
ключовими питаннями аудиту.
1.6. Iнша iнформацiя
1.6.1. Основнi вiдомостi про Товариство
Публiчне акцiонерне товаритво "РIТЕЙЛ ГРУП" було новим найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства
"РIТЕЙЛ ГРУП" та є його повним правонаступником. Вiдкрите акцiонерне товариство "РIТЕЙЛ ГРУП" створене
згiдно рiшення засновникiв. Засновником Вiдкритого акцiонерного товариства "РIТЕЙЛ ГРУП" було Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю «Рiтейл Iнвест», код ЄДРПОУ 33499342, 01103, м. Київ, Залiзничне шосе, 57, яке
володiло акцiями в кiлькостi 1 550 000 штук, що становило 100,00 % статутного капiталу Товариства в процесi його
створення.
На виконання вимог чинного законодавства про акцiонернi Товариства, що передбачає:
- акцiї публiчного акцiонерного товариства повиннi пройти процедуру включення до бiржового реєстру (лiстингу) та
повиннi перебувати в ньому хоча б на однiй фондовiй бiржi - та враховуючи той факт, що акцiї Публiчного
акцiонерного товариства «РIТЕЙЛ ГРУП» не вiдповiдали умовам жодному з рiвнiв лiстингу нi по фiнансовим, нi по
загальним показникам, i не можуть вiдповiдати в майбутньому, а також той факт, що до акцiй Товариства не
здiйснювалось публiчна пропозицiя згiдно вимог п.15-2 статтi 2 Закону України «Про акцiонернi товариства», 20
квiтня 2018 року річними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «РIТЕЙЛ ГРУП» було
прийнято рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне.
Детальна iнформацiя про юридичну особу:
Повне найменування юридичної особи та скорочене у разi його наявностi Акцiонерне товариство "РIТЕЙЛ ГРУП"
(АТ "РIТЕЙЛ ГРУП")
Повне та скорочене найменування юридичної особи англiйською мовою у разi їх наявностi JOIN-STOCK COMPANY
"RETAIL GROUP"
(JSC "RETAIL GROUP")
Органiзацiйно-правова форма Акцiонерне товариство
Тип - приватне
Назва юридичної особи Акцiонерне товариство "РIТЕЙЛ ГРУП"
Iдентифiкацiйний код юридичної особи 33785657
Мiсцезнаходження юридичної особи 01103, м. Київ, ЗАЛIЗНИЧНЕ ШОСЕ, будинок 57
Перелiк засновникiв (учасникiв) юридичної особи, у тому числi частки кожного iз засновникiв (учасникiв); прiзвище,
iм'я, по батьковi, якщо засновник – фiзична особа; найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код
юридичної особи, якщо засновник – юридична особа Станом на 31.12.2018 року акцiонерами Товариства є фiзичнi та
юридичнi ососби, резиденти та нерезиденти України в кiлькостi 11 осiб згiдно перелiку акцiонерiв
Розмiр внеску до статутного капiталу (грн.):
1 696 000,00
________________________________________
Кiнцевий бенiфiцiарний власник (Контролер ) – Лунiн Роман Володимирович,Україна, мiсто Київ, бульвар Лесi
Українки, будинок 30-б, квартира 90
Данi про розмiр статутного капiталу (статутного або складеного капiталу) та про дату закiнчення його формування
Розмiр (грн.): 1 696 000,00
Дата закiнчення формування: 03.04.2012 року
Види дiяльностi Код КВЕД 77.40 - Лiзинг iнтелектуальної власностi та подiбних продуктiв, крiм творiв, захищених
авторськими правами (основний);
Код КВЕД 70.22 - Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування

Вiдомостi про органи управлiння юридичної особи Загальнi збори акцiонерiв – вищий орган Товариства;
Наглядова рада - контролюючий орган Товариства;
Генеральний директор – виконавчий орган Товариства;
Ревiзор - орган Товариства, що здiйснює внутрiшнiй контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства
Прiзвище, iм'я, по батьковi, дата обрання (призначення) осiб, якi обираються (призначаються) до органу управлiння
юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовiдносинах з третiми особами, або осiб, якi
мають право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори та данi про
наявнiсть обмежень щодо представництва вiд iменi юридичної особи ДУШКО IГОР МИХАЙЛОВИЧ - пiдписант;
ДУШКО IГОР МИХАЙЛОВИЧ – керiвник, обраний на посаду 04.03.2011 року
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про проведення державної реєстрацiї юридичної особи – у разi,
коли державна реєстрацiя юридичної особи була проведена пiсля набрання чинностi Законом України "Про державну
реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" Дата запису: 14.10.2005 року
Номер запису: 1 070 102 0000 013504
Мiсцезнаходження реєстрацiйної справи Печерська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
Дата та номер запису про взяття та зняття з облiку, назва та iдентифiкацiйнi коди органiв статистики, Мiндоходiв,
Пенсiйного фонду України, в яких юридична особа перебуває на облiку: ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ РЕГIОНАЛЬНОЇ
СТАТИСТИКИ:
Iдентифiкацiйний код органу: 21680000;
Дата взяття на облiк: 17.10.2005 року
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У
М.КИЄВI:
Iдентифiкацiйний код органу: 39669867;
Вiдомостi про вiдомчий реєстр: (данi про взяття на облiк як платника податкiв);
Дата взяття на облiк: 17.10.2005 року;
Номер взяття на облiк: 39266
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У
М.КИЄВI:
Iдентифiкацiйний код органу: 39669867;
Вiдомостi про вiдомчий реєстр: (данi про взяття на облiк як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облiк: 14.10.2005 року;
Номер взяття на облiк: 10-043802
Данi органiв статистики про основний вид економiчної дiяльностi юридичної особи, визначений на пiдставi даних
державних статистичних спостережень вiдповiдно до статистичної методологiї за пiдсумками дiяльностi за рiк Код
КВЕД 77.40 Лiзинг iнтелектуальної власностi та подiбних продуктiв, крiм творiв, захищених авторськими правами
Данi про реєстрацiйний номер платника єдиного внеску, клас професiйного ризику виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його економiчної дiяльностi Данi про реєстрацiйний номер платника єдиного внеску: 10043802;
Данi про клас професiйного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економiчної
дiяльностi: 2
Iнформацiя про здiйснення зв'язку з юридичною особою Телефон 1: 044 206-70-95
Телефон 2: 044-354-30-93
Кiлькiсть акцiонерiв 10
Чисельнiсть працiвникiв 28
Статутний капiтал (тис. грн.) 1 696 000,00
Номiнальна вартiсть простої акцiї (грн.) 1,00
Кiлькiсть простих акцiй 1 696 000,00
Частка простих акцiй у статутному капiталi (%) 100
Дата та термiн виплати дивiдендiв Згiдно Статуту Товариства
Найменування органу, що видав свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв, дата, номер НКЦПФР, дата
реєстрацiї 03.04.2012 р. № 43/1/12
Система оподаткування пiдприємства загальна
Орган Державної податкової служби, у якому пiдприємство зареєстроване як платник податкiв ДПI у Печерському
районi м. Києва
Станом на 31.12.2018 року засновник Товариства володiє 51 простою iменною акцiєю Товариства, що становить
0,0030% вiд статутного капiталу та загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.
Обiг цiнних паперiв Товариства проходив на вторинному неорганiзованому ринку.
Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента
Найменування юридичної особи Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ Мiсцезнаходження Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках)

Компанiя «Хазiнарт Лiмiтед» 0 Есперiдон 5, 4-й поверх, Страволос, 2001, Нiкосiя, Кiпр 23.02.2007
року 1 426 855 84,1306
Усього 1 426 855 84,1306
У своїй дiяльностi Товариство керується чинним законодавством, Статутом, рiшеннями органiв Товариства, iншими
внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Органами Товариства є загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Генеральний директор, Ревiзор.
Товариство має окремий баланс, рахунки в банках, бланки iз своїм найменуванням, печатку.
1.6.2. Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики
Аудиторами проводилась вибiркова перевiрка фiнансового звiту АТ "РIТЕЙЛ ГРУП" станом на 31.12.2018 року.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складається за П(С)БО за перiод що розпочався 01 сiчня 2018 року та закiнчився 31
грудня 2018 року станом на кiнець дня 31.12.2018 року, в тому числi:
- форма № 1-м «Баланс» станом на 31.12.2018 року,
- форма № 2-м «Звiт про фiнансовi результати» за 2018 рiк.
Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг, в т.ч. до МСА 700 (переглянутий) «Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi»,
МСА 701 «Повiдомлення iнформацiї з ключових питань аудиту в звiтi незалежного аудитора», МСА 705
(переглянутий) «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 (переглянутий) «Пояснювальнi
параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 710 «Порiвняльна iнформацiя –
вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть», МСА 720 (переглянутий) «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо
iншої iнформацiї», МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актiв при аудиту фiнансової звiтностi», МСА 550
«Пов’язанi сторони», МСА 610 «Використання роботи внутрiшнiх аудиторiв» МСА 250 «Розгляд законодавчих та
нормативних актiв при аудитi фiнансової звiтностi»;.
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог а також зобов'язують нас планувати i
здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не
мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й
розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих
попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.
Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання
достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на
доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази
необхiднi нам для обґрунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i
отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту.
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки
суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо
вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на
обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих
принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним
протягу перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього
контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з
метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi
використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального
подання фiнансової звiтностi.
Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, але в Товариствi цю процедуру
виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй ми висловлюємо довiру, згiдно вимог МСА. Нами були виконанi
процедури, якi обґрунтовують думку, що цi активи та зобов'язання наявнi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi висловити думку
стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою
фiнансової звiтностi.
На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської
думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до Законiв України «Про державне регулювання ринку цiнних
паперiв в Українi», «Про цiннi папери та фондовий ринок», «Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську
дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 року № 122/2 «Про
порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв» та iнших
нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку.
Облiкова полiтика Товариства визначається вiдповiдно до Законiв України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi”, П(С)БО, iнших законодавчих актiв України, рiшень Правлiння Товариства з питань кредитноресурсної, структурної та фiнансової полiтики, внутрiшнiх документiв, що визначають порядок здiйснення операцiй з
рiзними фiнансовими iнструментами.

Облiкова полiтика АТ «РIТЕЙЛ ГРУП» (наказ вiд 19.12.2012 року № 9, з урахуванням змiн та доповнень) яка на
перiод перевiрки залишалась незмiнною.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та
зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових
звiтах протягом звiтного перiоду.
II Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
2.1. Розкриття iнформацiї за видами активiв
Актив Балансу Товариства станом на 31.12.2018 року складає 84 864,4 тис. грн.
Роздiл 1. Необоротнi активи – 13 660,8 тис. грн., в тому числi: незавершенi капiтальнi iнвестицiї – 188,5 тис. грн.;
залишкова вартiсть основних засобiв – 794,7 тис. грн.; первiсна вартiсть основних засобiв – 805,9 тис. грн.; знос
основних засобiв – 11,2 тис. грн.; довгостроковi фiнансовi iнвестицiї – 12 677,6 тис. грн.
Аудитори зауважують, що за заявою керiвництва залишкова вартiсть необоротних активiв Товариства не має суттєвих
вiдмiнностей вiд їх справедливої вартостi.
Роздiл 2. Оборотнi активи – 71 203,6 тис. грн., в тому числi: дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи,
послуги – 1 658,7 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 0,8 тис. грн., iнша поточна
дебiторська заборгованiсть – 69 538,1 тис. грн.
Облiк дебiторської заборгованостi органiзовано згiдно з П(С)БО та облiковою полiтикою Товариства.
Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31.12.2018 року в нацiональнiй валютi складали 2,2 тис. грн.
Витрати майбутнiх перiодiв – 3,8 тис. грн.
Данi синтетичного облiку оборотних активiв вiдповiдають даним звiтностi Товариства.
На думку аудиторiв статтi активу балансу справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про активи Товариства
станом на 31.12.2018 року вiдповiдно до П(С)БО та облiкової полiтики Товариства.
2.2. Розкриття iнформацiї про зобов’язання та забезпечення
Роздiл 2. Довгостроковi зобов’язання i забезпечення – 405,8 тис. грн.
Роздiл 3. Поточнi зобов’язання i забезпечення – 526,8 тис. грн., в тому числi: поточна кредиторська заборгованiсть: за
товари, роботи, послуги – 313,3 тис. грн., за розрахунками з бюджетом – 32,3 тис. грн., за розрахунками зi страхування
– 33,3 тис. грн., за розрахунками з оплати працi – 141,5 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання – 6,4 тис. грн.
Бухгалтерський облiк зобов'язань на Товариствi здiйснювався вiдповiдно до П(С)БО та облiкової полiтики
Товариства. Данi синтетичного облiку зобов’язань вiдповiдають даним звiтностi Товариства.
На думку аудиторiв статтi пасиву балансу справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про зобов’язання
Товариства станом на 31.12.2087 року вiдповiдно до П(С)БО та облiкової полiтики Товариства.
2.3. Розкриття iнформацiї про власний капiтал та сплату статутного капiталу
Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2018 року складає – 83 931,8 тис. грн., в тому числi:
Статутний капiтал – 1 696 тис. грн.;
Додатковий капiтал – 81 103,0 тис. грн.;
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) – 1 132,8 тис. грн.;
Дивiденди на протязi звiтного перiоду Товариством не нараховувались та не сплачувались згiдно рiшення загальних
зборiв акцiонерiв, оформленого протоколом № 20 вiд 20.04.2018 року.
Первиннi документи щодо формування статутного капiталу з моменту створення Товариства по 31.12.2018 року для
аудиторської перевiрки були наданi.
Данi про структуру власного капiталу, з урахуванням даних на початок перiоду, спiвставнi в регiстрах облiку: балансi
та звiтi про фiнансовi результати. Станом на 31.12.2018 року Статутний капiтал Товариства сформовано повнiстю.
Данi про формування Статутного капiталу наведено нижче.
На думку аудитора статтi роздiлу першого пасиву балансу справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про
власний капiтал Товариства станом на 31.12.2018 року вiдповiдно до П(С)БО та облiковою полiтикою Товариства.
Статутний капiтал
На момент створення Товариства його статутний капiтал було сформовано повнiстю за рахунок внеску грошовими
коштами в нацiональнiй валютi України - гривнi, на банкiвський рахунок Товариства вiд засновника (акцiонера) ТОВ
„Рiтейл Iнвест”, платiжним доручення за № 144 вiд 17.09.2005 року на суму 387 500,00 грн. за 1 550 000 простих
iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна., що становило 100,00 % статутного капiталу Товариства.
Первиннi документи щодо формування статутного капiталу: платiжне доручення № 144 вiд 17.09.2005 року на суму
387 500,00 грн.
Згiдно Протоколу чергових Загальних зборiв акцiонерiв № 11 вiд 11 сiчня 2012 року було прийнято рiшення про
збiльшення статутного капiталу шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до
статутного капiталу прибутку Товариства за 2011 рiк та обмiну акцiй старої номiнальної вартостi на акцiї нової
номiнальної вартостi. Данi змiни зареєстрованi в новiй редакцiї Статуту Печерською районною у м. Києвi державною
адмiнiстрацiєю 16.01.2012 року.
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було видане свiдоцтво про реєстрацiю випуску за №
25/1/12 вiд 09.02.2012 р. на 1 550 000 (Один мiльйон п’ятсот п’ятдесят тисяч) грн. простих iменних акцiй номiнальною
вартiстю 1,00 (Одна) гривня кожна на загальну суму 1 550 000,00 (Один мiльйон п’ятсот п’ятдесят тисяч) грн.
28 лютого 2012 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "РIТЕЙЛ ГРУП" (Протокол № 12 вiд 28.02.2012 року) було
прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства за рахунок додаткового випуску акцiй iснуючої
номiнальної вартостi шляхом приватного розмiщення виключно серед акцiонерiв Товариства. До розмiщення

пропонувалось 146 000 (Сто сорок шiсть тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 (Одна) гривня
кожна. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було видане тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю
випуску на 146 000 (Сто сорок шiсть тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 (Одна) гривня кожна на
загальну суму 146 000,00 (Сто сорок шiсть тисяч) гривень. Розмiщення акцiй вiдбулось за ринковою вартiстю
вiдповiдно до статтi 22 Закону України "Про акцiонернi товариства". Ринкова вартiсть однiєї простої iменної акцiї, що
пропонувалась до розмiщення була встановлена станом на 26.01.2012 року суб’єктом оцiночної дiяльностi України ТОВ "Верiтас Епрайзер" (код ЄДРПОУ 34833473) i становила 556 (П’ятсот п’ятдесят шiсть) гривень 50 копiйок. У
перiод реалiзацiї акцiонерами Товариства переважного права на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення,
акцiонери не скористались таким правом. На другому етапi приватного розмiщення акцiонер Товариства - Компанiя
"ДРГН Лiмiтед" (реєстрацiйний номер 111306 згiдно законодавства Республiки Кiпр) придбав у вiдповiдностi до
Договору № 2Е/2-1 вiд 22.05.2012 року 146 000 простих iменних акцiй, що пропонувались до розмiщення, за 81 249
000,00 (Вiсiмдесят один мiльйон двiстi сорок дев’ять тисяч) гривень. Пiдтвердженням оплати Компанiєю "ДРГН
Лiмiтед" за акцiї є платiжнi доручення:
№ 1 вiд 05 червня 2012 року на 25 000 000,00 гривень;
№ 2 вiд 05 червня 2012 року на 25 000 000,00 гривень;
№ 3 вiд 05 червня 2012 року на 31 249 000,00 гривень.
Бухгалтерський облiк капiталу ведеться по рахунку 40 "Статутний капiтал" з використанням аналiтичних рахункiв.
Станом на 31.12.2018 року статутний капiтал АТ «РIТЕЙЛ ГРУП» заявлений у сумi 1 696 000,00 грн., та розподiлений
на 1 696 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 гривня кожна. На 31.12.2018 року заявлений статутний
капiтал сплачений на 100 %.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв АТ «РIТЕЙЛ ГРУП» видано НКЦПФР за № 43/1/12, дата реєстрацiї
03.04.2012 року.
Випуск цiнних паперiв Товариства обслуговується Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй
України» (код ЄДРПОУ 30370711).
У звiтному перiодi Товариство не приймало рiшення стосовно викупу власних акцiй та рiшень, якi б передбачали
обов’язковий викуп акцiй.
Аналiтичний облiк Статутного капiталу ведеться на бухгалтерському рахунку 40 «Статутний фонд». Порядок
формування Статутного капiталу вiдповiдає дiючому законодавству.
Заявлена сума Статутного капiталу станом на 31.12.2018 року сплачена в повному розмiрi, що вiдповiдає даним
бухгалтерського облiку Товариства та даним балансу.
2.4. Розкриття iнформацiї про фiнансовi результати
Облiк доходiв ведеться вiдповiдно до П(С)БО та облiкової полiтики Товариства.
Облiк доходiв вiд реалiзацiї ведеться на рахунку 70 «Доходи вiд реалiзацiї» по субрахункам у вiдповiдностi з чинним
законодавством. По даному питанню перевiркою порушень не встановлено.
Облiк та формування витрат Товариства ведеться вiдповiдно до П(С)БО та облiкової полiтики Товариства.
Бухгалтерський облiк витрат Товариства здiйснюється на пiдставi таких первинних документiв: актiв виконаних робiт
(послуг), накладних, iнших первинних та розрахункових документiв.
Фiнансовий результат дiяльностi Товариства ведеться на рахунку 79 «Фiнансовi результати».
З урахуванням доходiв отриманих та понесених витрат Товариством за 2018 рiк, фiнансовим результатом дiяльностi
Товариства став прибуток в розмiрi 7,7 тис. грн.
Аудитори вважають, що звiт про фiнансовi результати за 2018 рiк в усiх суттєвих аспектах повно i достовiрно
вiдображає величину i структуру доходiв та витрат Товариства.
2.5. Розкриття iнформацiї стосовно вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз
суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Станом на 31.12.2018 року чистi активи АТ «РIТЕЙЛ ГРУП» складають:
Рядок Сума на кiнець звiтного перiоду,
тис. грн..
1. АКТИВИ
1.2 Необоротнi актив 13 660,8
1.3 Оборотнi активи 71 203,6
1.4. Необоротнi активи а групи вибуття 1.5 Усього активi 84 864,4
2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
2.1 Довгостроковi зобов’язання i забезпечення 405,8
2.2 Поточнi зобов’язання i забезпечення 526,8
2.3 Зобов’язання пов’язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 2.4 Чиста вартiсть активiв недержавного пенсiйного фонду 2.5 Усього зобов’язань 932,6
3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.6 – рядок 2.5) 83 931,8
Таким чином, станом на 31.12.2018 року чистi активи АТ «РIТЕЙЛ ГРУП» дорiвнюють 83 931,8 тис. грн.
Аудитор пiдтверджує, що розмiр чистих активiв АТ «РIТЕЙЛ ГРУП» знаходиться у межах вимог дiючого
законодавства.

2.6. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансовогосподарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв
В результатi проведення аудиторських процедур нами було встановлено факти про подiї, iнформацiя про якi мала б
надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий
ринок».
Протягом 2018 року АТ «РIТЕЙЛ ГРУП» вiдбулися наступнi дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський
стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв вiдбувались, а саме:
- Вiдомостi щодо особливої iнформацiї, яка виникала протягом 2018 року:
Дата виникнення подiї Дата оприлюднення Повiдомлення у стрiчцi новин Вид iнформацiї
20.04.2018 року 20.04.2018 року Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
05.04.2018 року 05.04.2018 року Вiдомостi про змiну типу Товариства
2.7. Розкриття iнформацiї про виконання значних правочинiв
Правочин – ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi
активiв Товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, вважається значним правочином.
Пiд час перевiрки аудитором виконано процедури встановлення належностi правочинiв Товариства за звiтний перiод
до значних правочинiв у вiдповiдностi до статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства".
За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на кiнець 2017 року активи становлять 84 885,2 тис. грн., 10
вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складають 8 488,5 тис. грн.
Протягом 2018 року Товариством здiйснювалися правочини в межах, що менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, у порядку, передбаченому вимогами дiючого
законодавства та Статуту Товариства. Генеральний директор Товариства мав усi повноваження на укладання таких
правочинiв вiд iменi Товариства..
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство
дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв.
2.8. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта
господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315
«Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища»,
аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї
ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та
iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може
допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були
проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння,
зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння,
структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та
огляди фiнансових результатiв.
Загальну стратегiю управлiння ризиками в АТ «РIТЕЙЛ ГРУП» визначає Наглядова рада, а загальне керiвництво
управлiнням ризиками здiйснює Генеральний директор Товариства.
Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi АТ «РIТЕЙЛ ГРУП» внаслiдок
шахрайства.
2.9. Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що
розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається
емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять
перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
Рiчна iнформацiя Товариства, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського
облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi",
мiстить достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки
емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про розвиток i
здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими
вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.
Звiт про управлiння АТ «РIТЕЙЛ ГРУП» у повнiй мiрi вiдповiдає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк
i фiнансову звiтнiсть в Українi». У Звiтi надана iнформацiя щодо перспективи та стратегiї розвитку Товариства, про
результати дiяльностi за звiтний перiод, а також про цiновi ризики, кредитнi ризики та iншi ризики, з якими
Товариство зiткнулося i може зiткнутися у майбутньому. Данi про результати дiяльностi у Звiтi про управлiння
доповнюють фiнансову звiтнiсть Товариства.
На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог
пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» та пiдпунктiв 5-9 пункту 4
роздiлу VII додатка 38 до «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв».
Аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена, у зв’язку з iнформацiю,
що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї.
2.10. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону

України «Про акцiонернi товариства»
Метою дiяльностi Товариства у вiдповiдностi до Статуту є створення висококонкурентного бiзнесу з використанням
найкращих пiдходiв та методiв управлiння з метою отримання прибутку, збiльшення ефективностi роботи,
спрямованої на рiст прибутковостi та максимiзацiї ринкової капiталiзацiї Товариства.
Управлiння дiяльнiстю Товариства здiйснюють його органи, склад i порядок обрання яких визначається чинним
законодавством України, Статутом та внутрiшнiми Положеннями про органи Товариства. Органами Товариства є:
Загальнi збори акцiонерiв – вищий орган Товариства, що вирiшує будь-якi питання дiяльностi Товариства.
Компетенцiя, порядок пiдготовки та проведення загальних зборiв, порядок прийняття рiшення визначається Статутом
та Положенням про загальнi збори акцiонерiв Товариства. Товариство органiзовує та проводить загальнi зборi таким
чином, щоб надати можливiсть всiм акцiонерам пiдготуватись до загальних зборiв, отримати необхiдну iнформацiю
для прийняття рiшень, мiнiмiзувати акцiонерам матерiальнi i часовi витрати щодо їх участi у загальних зборах та
забезпечити рiвне ставлення до акцiонерiв незалежно вiд кiлькостi акцiй, якою вони володiють. Товариство забезпечує
мiсце для проведення загальних зборiв акцiонерiв, дотримання порядку реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), таким
чином, щоб не створювати перешкоди для участi у загальних зборах акцiонерам (їх представникам) та гарантує
однакову можливiсть присутнiм на зборах прийняти участь в обговореннi питань порядку денного, внесеннi
пропозицiй, висловлюваннi власної думки. Пiдсумки голосування на загальних зборах доводяться до вiдома
акцiонерiв, не залежно вiд присутностi акцiонера (його представника) на загальних зборах, не пiзнiше 10 календарних
днiв шляхом розмiщення iнформацiї на власному веб-сайтi Товариства;
Наглядова рада - колегiальний орган, що забезпечує стратегiчне керiвництво дiяльнiстю Товариства та здiйснює
захист прав акцiонерiв в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством та Статутом Товариства. .Наглядова
рада обирається загальними зборами акцiонерiв термiном на 3 роки у складi 5 осiб. Компетенцiя, порядок обрання,
роботи, вiдповiдальнiсть Наглядової ради регламентується Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Наглядову раду очолює Голова, який забезпечує роботу Наглядової ради та її взаємодiю з iншими органами
Товариства. Члени Наглядової ради усвiдомлюють свою вiдповiдальнiсть щодо виконання покладених на них
обов’язкiв, та дiють виключно в iнтересах Товариства, придiляють достатньо уваги i часу для виконання своїх
обов’язкiв, постiйно пiдвищують рiвень знань та компетентностi.
Наглядова рада забезпечує ефективнiсть механiзмiв контролю, затверджує та переглядає полiтику управлiння
ризиками в Товариствi, здiйснення операцiй з пов’язаними особами.
Наглядова рада запроваджує полiтику попередження конфлiкту iнтересiв в Товариствi, здiйснює монiторинг та
управлiння конфлiктами iнтересiв.
Наглядова рада розробляє iнформацiйну полiтику Товариства, контролює її впровадження та виконання. Затверджує
Положення про iнформацiю Товариства, вносить до нього змiни.
Рiшення Наглядової ради є обов’язковим для виконання всiма посадовими особами та спiвробiтниками Товариства.
Рiшення Наглядової ради оформлюються протоколами i вступають в силу негайно пiсля пiдписання протоколу
Головою (головуючим) та секретарем засiдання, якщо вiдкладальна умова не обумовлена в самому рiшеннi.
Одноосiбний виконавчий орган Товариства – Генеральний директор, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю
Товариства та дiє вiд iменi Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства. До
компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради
Товариства. Генеральний директор дiє у вiдповiдностi до Статуту Товариства на пiдставi Положення про Виконавчий
орган, що регламентує порядок призначення та вiдкликання з посади Генерального директора, його компетенцiю,
функцiї, права, обов’язки, вiдповiдальнiсть та органiзацiю дiяльностi. Оцiнка дiяльностi Генерального директора
здiйснюється на регулярнiй основi Наглядовою радою Товариства. Показники фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства, iндивiдуальний внесок Генерального директора в дiяльнiсть Товариства, його управлiнськi здiбностi є
основними критерiями при визначеннi оцiнки дiяльностi Генерального директора. За пiдсумками кварталу
Генеральний директор звiтує перед Наглядовою радою Товариства. Щорiчно на чергових загальних зборах
Генеральний директор звiтує про показники фiнансово-господарської дiяльностi та реалiзацiю визначених цiлей та
стратегiї Товариства. З метою забезпечення ефективного управлiння Товариством Генеральному директору надається
високий ступiнь самостiйностi. Наглядова рада, акцiонери Товариства не можуть втручатись у поточну дiяльнiсть
Товариства, обмежуючи повноваження Генерального директора щодо самостiйного вирiшення питань оперативної
дiяльностi Товариства, якi є компетенцiєю Генерального директора.
Ревiзор – одноосiбний орган Товариства, що :
– здiйснює оперативний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, контролює дотримання
Товариством вимог чинного законодавства України,
- розглядає звiти внутрiшнiх та зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi висновки щодо фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства загальним зборам,
- виносить на розгляд загальних зборiв або Наглядової ради пропозицiї щодо питань, вiднесених до компетенцiї
Ревiзора, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства,
- щорiчно звiтує на чергових загальних зборах акцiонерiв. Без висновкiв Ревiзора не можливе затвердження рiчного
звiту Товариства.
Ревiзор обирається загальними зборами акцiонерiв термiном на 3 роки. Компетенцiя, порядок обрання, роботи,
вiдповiдальнiсть Ревiзора регламентується Статутом та Положенням про Ревiзора Товариства.
В Товариствi запроваджена посада корпоративного секретаря. Дiяльнiсть корпоративного секретаря контролюється та

регулюється Наглядовою радою вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та внутрiшнiх
документiв Товариства. Корпоративний секретар у своїй дiяльностi взаємодiє з Виконавчим органом, Ревiзором
Товариства, але не є функцiонально пiдпорядкованим та пiдзвiтним цим органам.
Корпоративний секретар вiдповiдає в Товариствi за такi напрямки:
- органiзацiя та забезпечення функцiонування системи корпоративного управлiння Товариства; здiйснення
монiторингу за дотриманням Товариством та його посадовими особами вимог чинного законодавства України з
питань корпоративного управлiння, Статуту, внутрiшнiх положень та рiшень органiв управлiння Товариства;
- аналiз та застосування найкращих практик корпоративного управлiння в дiяльностi Товариства та в роботi його
органiв;
- забезпечення iнформацiйного обмiну мiж органами Товариства; координацiя роботи органiв та структурних
пiдроздiлiв Товариства пiд час корпоративних подiй; забезпечення взаємодiї Товариства з суб’єктами iнфраструктури
фондового ринку;
- забезпечення пiдготовки, органiзацiї та проведення загальних зборiв акцiонерiв;
- забезпечення дiяльностi Наглядової ради Товариства;
- розкриття iнформацiї та пiдтримка зв’язкiв з акцiонерами, iнвесторами та iншими заiнтересованими особами.
Скарг вiд акцiонерiв щодо порушення їх прав за звiтний перiод не надходило.
Регулярна та особлива iнформацiя Товариством подається та розмiщується вiдповiдно до вимог чинного
законодавства. Порушень чинного законодавства на ринку цiнних паперiв з боку Товариства за звiтний перiод
встановлено не було. Акцiонери вчасно i в повному обсязi отримують вiд Товариства iнформацiю з усiх суттєвих
питань, що стосуються дiяльностi Товариства в цiлому.
Для подальшого пiдвищення ефективностi керування Товариством рекомендуємо бiльше уваги придiляти
прогнозуванню фiнансових ризикiв та внутрiшньому контролю.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту
вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок:
1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України
«Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту,
2) з урахуванням обставин, якi викладено вище, наведена у рiчному звiтi «Iнформацiя про стан корпоративного
управлiння» подається повно та розкриває достовiрно фактичнi результати функцiонування органiв корпоративного
управлiння.
2.11. Iнформацiя про пов’язаних осiб
Вiдповiдно до вимог П(С)БО 23 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн" та МСА 550 «Пов’язанi особи» ми
звертались до управлiнського персоналу iз запитом щодо надання списку пов’язаних осiб та, за наявностi таких осiб,
характеру операцiй з ними.
До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами вiдповiдно до вимог П(С)БО 23 "Розкриття iнформацiї
щодо пов'язаних сторiн" належать:
• Товариства, якi перебувають пiд контролем або суттєвим впливом iнших осiб;
• Товариства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над Товариством або суттєво
впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени родини такої фiзичної особи.
Пов’язаними особами Товариства є:
Фiзичнi особи:
Генеральний директор: Душко Iгор Михайлович;
Голова Наглядової ради – Лунiн Роман Володимирович,
Члени Наглядової ради – Фадєєва Iрина Анатолiївна, Штейнас Роман Борисович, Хрипко Жанна Олександрiвна,
Буренок Любов Петрiвна.
Наведенi нижче юридичнi особи представляють собою групу пов’язаних юридичних осiб Товариства:
№ п/п Назва Країна реєстрацiї
1 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фудком» Україна
2 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Дольове комерцiйне пiдприємство «Укржитлоспецхолдинг» Україна
3 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю « Tоргiвельний центр « Берег» Україна
4 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Tоргiвельний центр Кiровський» Україна
5 Приватне пiдприємство «Кассандра» Україна
6 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Форест-2000» Україна
7 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФР-101» Україна
8 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Жовта рiчка» Україна
9 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фруктовий сад» Україна
10 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Рiтейл Iнвест» Україна
11 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Залiзничний ринок» Україна
12 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Луксор-Центр» Україна
13 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укрцентр-Плюс» Україна
14 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аркет Рiал Естейт Менеджмент» Україна
15 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фудмаркет» Україна
16 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Рiал Кепiтал» Україна
17 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Рiал Кепiтал 2» Україна

18 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Рiал Кепiтал 3» Україна
19 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Рiал Кепiтал 4» Україна
20 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Рiал Кепiтал 5» Україна
21 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Реєстр Груп» Україна
22 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Альвар» Україна
23 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «VK M Trade» Молдова
24 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Kviza-M». Молдова
25 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Vistarcom» Молдова
26 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Бриз Прогрес» Молдова
За 2018 рiк загальна сума з/п управлiнського персоналу АТ «РIТЕЙЛ ГРУП» – склала 1 997 934,84 грн. Протягом 2018
року Товариство отримувало доходи вiд здiйснення операцiй з пов’язаними особами у сумi 4 824,4 тис грн. Витрати на
придбання товарiв та послуг в пов’язаних осiб в 2018 роцi становили 81,4 тис. грн. Пiд час надання послуг
пов’язаними сторонами Товариство не отримувало бiльш пiльговi умови, нiж тi, що застосовуються при формуваннi
вартостi послуг iнших клiєнтiв Товариства по аналогiчним послугам.
Дебiторська заборгованiсть з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року
вiдповiдно становила 71 110,9 тис. грн. та 70 986,9 тис. Грн.
Кредиторська заборгованiсть з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року вiдсутнi.
Усi операцiї з пов’язаними сторонами здiйсненi без шкоди для фiнансового стану Товариства.
В процесi виконання аудиторських процедур перевiрки фiнансової звiтностi Товариства, в iнформацiї щодо перелiку
пов’язаних осiб, порушень та вiдхилень не встановлено.
2.12. Подiї пiсля дати балансу
Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, про те
можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства.
На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що суттєвi подiї пiсля дати балансу, якi не знайшли
вiдображення у фiнансовiй звiтностi, на дату Звiту незалежного аудитора вiдсутнi – наведено достовiрно.
Жодного типу подiй, якi б суттєво вплинули на фiнансовий результат за 2018 рiк, не виявлено.
III. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя "ЗЕЛЛЕР".
Код ЄДРПОУ 31867227
Мiсцезнаходження: 01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народiв, 10
Реєстрацiйнi данi: Зареєстровано Печерською районною в м. Києвi Державною адмiнiстрацiєю 19 лютого 2002 р. за N
1 070 120 0000 017608.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi
послуги Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб’єктiв аудиторської дiяльностi – № 2904.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане рiшенням АПУ вiд 24.04.2014 р. № 293/4 про те, що
суб’єкт аудиторської дiяльностi пройшов зовнiшню перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг,
створеної вiдповiдно до стандартiв аудиту, норм професiйної етики аудиторiв та законодавчих i нормативних вимог,
що регулюють аудиторську дiяльнiсть.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв, Серiя та номер – П000398 вiд 21.12.2016 року, термiн дiї до 22 грудня 2021 року.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових
установ, номер – 0175 вiд 04.04.2017року, термiн дiї до 22 грудня 2021 року, вiдповiдно до розпорядження
Нацкомфiнпослуг вiд 04.04.2017 року № 874 .
Керiвник Ганенко Андрiй Васильович
Iнформацiя про аудитора Ганенко Андрiй Васильович - сертифiкат аудитора Серiя «А» N 003610, виданий на пiдставi
рiшення Аудиторської палати України вiд 29 сiчня 1999 р. за N 74, номер реєстрацiї у Реєстрi 100413.
Сивук Людмила Антонiвна - сертифiкат аудитора Серiя «А» N 005629, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської
палати України вiд 25 грудня 2003 р. за N 130, номер реєстрацiї у Реєстрi 100411.
Контактний телефон (067) 465-33-44, (050) 203-52-66
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
Дата и номер договору на проведення аудиту Договiр № 19-02/19 вiд 20.02.2019 року.
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту «20» лютого 2019 року – «03» квiтня 2019 року.
Перевiрка проводилась за адресами:
01103, м. Київ, Залiзничне шосе, будинок 57;
01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народiв, 10.
Звiт (Аудиторський висновок), складений українською мовою на 18 аркушах (Додатки - Довiдка "Розкриття особливої
iнформацiї про Товариство" на 1 аркушi, Довiдка «Дотримання виконання статтi 70 Закону України "Про акцiонернi
товариства", щодо значних правочинiв» на 1 аркушi, Додаток – Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2018 рiк) надано
адмiнiстрацiї АТ «РIТЕЙЛ ГРУП» в двох екземплярах 03 квiтня 2019 року.
Аудитор Л. А. Сивук
(Сертифiкат серiї А
№ 005629 вiд 25.12.2003 р.)
номер реєстрацiї у Реєстрi 100411

Вiд iменi аудиторської фiрми Директор ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР»
(Сертифiкат серiї А № 003610 вiд 29.01.1999 року, дiйсний до 29.01.2023 року)номер реєстрацiї у Реєстрi 100413
А. В. Ганенко
01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народiв, 10
«03» квiтня 2019 року
Вих. № 3/1 вiд 28.03.2019 року м. Київ
Директору
ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР»
Ганенку Андрiю Васильовичу
Довiдка
про розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансовогосподарський стан
АТ «РIТЕЙЛ ГРУП»
Про юридичнi факти, якi вiдбулися протягом звiтного 2018 року та можуть вплинути на фiнансово-господарський
стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв.
Протягом 2018 року АТ «РIТЕЙЛ ГРУП» здiйснило наступнi дiї, що могли вплинути на фiнансово-господарський
стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв вiдбувались, а саме:
- Вiдомостi щодо особливої iнформацiї, яка виникала протягом 2018 року
Дата виникнення подiї Дата оприлюднення Повiдомлення у стрiчцi новин Вид iнформацiї
20.04.2018 року 20.04.2018 року Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
05.04.2018 року 05.04.2018 року Вiдомостi про змiну типу Товариства
Керiвник /Душко Iгор Михайлович/
Головний бухгалтер /Трофимець Леся Петрiвна/

Вих. № 3/2 вiд 28.03.2019 року м. Київ
Директору
ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР»
Ганенку Андрiю Васильовичу
Довiдка
про дотримання виконання статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", щодо значних правочинiв
АТ «РIТЕЙЛ ГРУП»
За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на кiнець 2017 року активи становлять 84 885,2 тис. грн., 10
вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складають 8 488,5 тис. грн.
Протягом 2018 року Товариством здiйснювалися правочини в межах i порядку, передбачених вимогами дiючого
законодавства та Статуту Товариства. Гранiчна вартiсть правочинiв, що здiйснювались Товариством протягом
звiтного року, становила менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi. Генеральний директор Товариства мав усi повноваження на укладання правочинiв вiд iменi Товариства..
Керiвник /Душко Iгор Михайлович/
Головний бухгалтер /Трофимець Леся Петрiвна/

Вих. № 3/3 вiд 28.03.2019 року м. Київ

Довiдка
Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони
АТ «РIТЕЙЛ ГРУП»
У 2018 роцi АТ «РIТЕЙЛ ГРУП» дотримувалось вимог чинного законодавства, що регулюють порядок розкриття та
оприлюднення iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.
До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами вiдповiдно до вимог П(С)БО 23 "Розкриття iнформацiї
щодо пов'язаних сторiн" належать:
• Товариства, якi перебувають пiд контролем або суттєвим впливом iнших осiб;
• Товариства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над Товариством або суттєво
впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени родини такої фiзичної особи.
Пов’язаними особами Товариства є:
Фiзичнi особи:
Генеральний директор: Душко Iгор Михайлович;
Голова Наглядової ради – Лунiн Роман Володимирович,
Члени Наглядової ради – Фадєєва Iрина Анатолiївна, Штейнас Роман Борисович, Хрипко Жанна Олександрiвна,
Буренок Любов Петрiвна.
Наведенi нижче юридичнi особи представляють собою групу пов’язаних осiб Товариства:
№ п/п Назва Країна реєстрацiї
1 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фудком» Україна
2 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Дольове комерцiйне пiдприємство «Укржитлоспецхолдинг» Україна
3 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю « Tоргiвельний центр « Берег» Україна
4 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Tоргiвельний центр Кiровський» Україна
5 Приватне пiдприємство «Кассандра» Україна
6 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Форест-2000» Україна
7 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФР-101» Україна
8 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Жовта рiчка» Україна
9 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фруктовий сад» Україна
10 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Рiтейл Iнвест» Україна
11 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Залiзничний ринок» Україна
12 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Луксор-Центр» Україна
13 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Укрцентр-Плюс» Україна
14 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аркет Риал Естейт Менеджмент» Україна
15 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фудмаркет» Україна
16 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Рiал Кепiтал» Україна
17 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Рiал Кепiтал 2» Україна
18 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Рiал Кепiтал 3» Україна
19 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Рiал Кепiтал 4» Україна
20 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Рiал Кепiтал 5» Україна
21 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Реєстр Груп» Україна
22 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Альвар» Україна
23 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «VK M Trade» Молдова
24 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Kviza-M». Молдова
25 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Vistarcom» Молдова
26 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Бриз Прогрес» Молдова
За 2018 рiк загальна сума з/п управлiнського персоналу АТ «РIТЕЙЛ ГРУП» – склала 1 997 934,84 грн. Протягом 2018
року Товариство отримувало доходи вiд здiйснення операцiй з пов’язаними особами у сумi 4 824,4 тис грн. Витрати на
придбання товарiв та послуг в пов’язаних осiб в 2018 роцi становили 81,4 тис. грн. Пiд час надання послуг
пов’язаними сторонами Товариство не отримувало бiльш пiльговi умови, нiж тi, що застосовуються при формуваннi
вартостi послуг iнших клiєнтiв Товариства по аналогiчним послугам.
Дебiторська заборгованiсть з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року
вiдповiдно становила 71 110,9 тис. грн. та 70 986,9 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року вiдсутнi.
Керiвник /Душко Iгор Михайлович/
Головний бухгалтер /Трофимець Леся Петрiвна/
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI
щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України «Про цiннi папери
та фондовий ринок»
у Звiтi про корпоративне управлiння
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIТЕЙЛ ГРУП"
за перiод з 1 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року

Адресат
Акцiонерам та керiвництву АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIТЕЙЛ ГРУП"
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
I. АУДИТ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ
Звiт про корпоративне управлiння є частиною Звiту керiвництва АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIТЕЙЛ ГРУП"
(далi - АТ "РIТЕЙЛ ГРУП", Товариство, або Замовник) за перiод з 1 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року, який
затверджений Наглядовою радою Товариства вiд 28 березня 2019 року (протокол № 6-2019).
Основнi вiдомостi про Товариство
ПАТ "РIТЕЙЛ ГРУП" було новим найменуванням Вiдкритого акцiонерного товаристваАТ "РIТЕЙЛ ГРУП" та є його
повним правонаступником. Вiдкрите акцiонерне товариство "РIТЕЙЛ ГРУП" створене згiдно рiшення засновникiв.
Засновником ВАТ "РIТЕЙЛ ГРУП" було ТОВ «Рiтейл Iнвест», код ЄДРПОУ 33499342, 01103, м. Київ, Залiзничне
шосе, 57, яке володiло акцiями в кiлькостi 1 550 000 штук, що становило 100,00 % статутного капiталу Товариства.
Станом на 31.12.2018 року засновник володiє 51 простою iменною акцiєю Товариства, що становить 0,0030% вiд
статутного капiталу Товариства.
Вiдповiдно до Протоколу № 20 чергових зЗагальнихми зборiвами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства
ПАТ «РIТЕЙЛ ГРУП» вiд 20 квiтня 2018 року було прийнято рiшення (протокол № 20 вiд 20.04.2018 року) про змiну
типу Товариства з публiчного на приватне для уникнення невиконання Товариством вимог чинного законодавств. Це
рiшення обумовлене було тим,, що згiдно вимогам чинного законодавства у вiдповiдностi до вимог (п.1 статтi 24
Закону України «Про акцiонернi товариства»), акцiї публiчного акцiонерного товариства повиннi пройти процедуру
включення до бiржового реєстру (лiстингу) та повиннi перебувати в ньому хоча б на однiй фондовiй бiржi. Акцiї ПАТ
«РIТЕЙЛ ГРУП» не вiдповiдаютьли умовам жодному з рiвнiв лiстингу нi по фiнансовим, нi по загальним показникам,
i не зможутьймовiрно, що не будуть вiдповiдати в майбутньому. Також При цьому, ддо акцiй Товариства не
здiйснювалось публiчноїа пропозицiїя, згiдно вимог п.15-2 статтi 2 Закону України «Про акцiонернi товариства». Для
уникнення невиконання Товариством вимог чинного законодавства, прийнято рiшення про Пiсля змiнуи типу
акцiонерного тТовариства з публiчного на приватне табула затвердилижена такуа його назвуа - Акцiонерне
товариство «РIТЕЙЛ ГРУП».
Детальна iнформацiя про юридичну особу:
Повне найменування юридичної особи та скорочене у разi його наявностi Акцiонерне товариство "РIТЕЙЛ ГРУП"
(АТ "РIТЕЙЛ ГРУП")
Повне та скорочене найменування юридичної особи англiйською мовою у разi їх наявностi JOIN-STOCK COMPANY
"RETAIL GROUP"
(JSC "RETAIL GROUP")
Органiзацiйно-правова Акцiонерне товариство
Тип приватне
Назва юридичної особи Акцiонерне товариство "РIТЕЙЛ ГРУП"
Iдентифiкацiйний код юридичної особи 33785657
Мiсцезнаходження юридичної особи 01103, м. Київ, ЗАЛIЗНИЧНЕ ШОСЕалiзничне шосе, будинок 57
Перелiк засновникiв (учасникiв) юридичної особи, у тому числi частки кожного iз засновникiв (учасникiв); прiзвище,
iм'я, по батьковi, якщо засновник – фiзична особа; найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код
юридичної особи, якщо засновник – юридична особа Станом на 31.12.2018 року аАКЦIОНЕРИ ЗГIДНО
РЕЄСТРУкцiонерами Товариства є фiзичнi та юридичнi ососби, резиденти та нерезиденти України в кiлькостi 10 осiб
згiдно перелiку акцiонерiв
Розмiр внеску до статутного фондукапiталу (грн.):
1 696 000,.00
________________________________________
Кiнцевий бенiфiцiарний власник КIНЦЕВИЙ БЕНЕФIЦIАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР ) - ЛУНIН РОМАН
ВОЛОДИМИРОВИЧ (УКРАЇНА , Київ, бульвар Лесi Українки, будинок 30-б, квартира 90)
Данi про розмiр статутного капiталу (статутного або складеного капiталу) та про дату закiнчення його формування
Розмiр (грн.): 1 696 000,.00 гривень
Дата закiнчення формування: 03.04.2012 року
Види дiяльностi Код КВЕД 77.40 Лiзинг iнтелектуальної власностi та подiбних продуктiв, крiм творiв, захищених
авторськими правами (основний);
Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування
Вiдомостi про органи управлiння юридичної особи ЗАГАЛЬНI ЗБОРИЗагальнi збори акцiонерiв – вищий орган
Товариства;
Наглядова рада - контролюючий орган Товариства;
Генеральний директор – виконавчий орган Товариства;
Ревiзор - орган Товариства, що здiйснює внутрiшнiй контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства
Прiзвище, iм'я, по батьковi, дата обрання (призначення) осiб, якi обираються (призначаються) до органу управлiння
юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовiдносинах з третiми особами, або осiб, якi
мають право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори та данi про
наявнiсть обмежень щодо представництва вiд iменi юридичної особи Душко Iгор Михайлович - пiдписант,;

Душко Iгор Михайлович -– керiвник, обраний на посаду 04.03.2011 року
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про проведення державної реєстрацiї юридичної особи – у разi,
коли державна реєстрацiя юридичної особи була проведена пiсля набрання чинностi Законом України "Про державну
реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв"
Дата запису: 14.10.2005 року
Номер запису: 1 070 102 0000 013504
Мiсцезнаходження реєстрацiйної справи Печерська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
Дата та номер запису про взяття та зняття з облiку, назва та iдентифiкацiйнi коди органiв статистики, Мiндоходiв,
Пенсiйного фонду України, в яких юридична особа перебуває на облiку: ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ РЕГIОНАЛЬНОЇ
СТАТИСТИКИ:
Iдентифiкацiйний код органу: 21680000;
Дата взяття на облiк: 17.10.2005 року
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У
М.КИЄВI:
Iдентифiкацiйний код органу: 39669867;
Вiдомостi про вiдомчий реєстр: (данi про взяття на облiк як платника податкiв);
Дата взяття на облiк: 17.10.2005 року;
Номер взяття на облiк: 39266
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У
М.КИЄВI:
Iдентифiкацiйний код органу: 39669867;
Вiдомостi про вiдомчий реєстр: (данi про взяття на облiк як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облiк: 14.10.2005 року;
Номер взяття на облiк: 10-043802
Данi органiв статистики про основний вид економiчної дiяльностi юридичної особи, визначений на пiдставi даних
державних статистичних спостережень вiдповiдно до статистичної методологiї за пiдсумками дiяльностi за рiк Код
КВЕД 77.40 Лiзинг iнтелектуальної власностi та подiбних продуктiв, крiм творiв, захищених авторськими правами
Данi про реєстрацiйний номер платника єдиного внеску, клас професiйного ризику виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його економiчної дiяльностi Данi про реєстрацiйний номер платника єдиного внеску: 10043802;
Данi про клас професiйного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економiчної
дiяльностi: 2
Iнформацiя про здiйснення зв'язку з юридичною особою Телефон 1: 044 -3543096206-70-95
Телефон 2: 044-354-30-93
Кiлькiсть акцiонерiв 11
Чисельнiсть працiвникiв 28
Статутний капiтал (тис. грн.) 1 696 000,00
Номiнальна вартiсть простої акцiї (грн.) 1,00
Кiлькiсть простих акцiй 1 696 000,00 штук
Частка простих акцiй у статутному капiталi (%) 100
Дата та термiн виплати дивiдендiв Згiдно Статуту Товариства
Найменування органу, що видав свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв, дата, номер НКЦПФР, дата
реєстрацiї 03.04.2012 р. № 43/1/12
Система оподаткування пiдприємства загальна
Орган Державної податкової служби, у якому пiдприємство зареєстроване як платник податкiв ДПI у Печерському
районi м. Києва
Вiдповiдальнi особи Генеральний директор Душко Iгор Михайлович
Станом на 31.12.2018 року засновник володiє 51 простою iменною акцiєю Товариства, що становить 0,0030% вiд
статутного капiталу Товариства.
Обiг цiнних паперiв Товариства проходив на вторинному неорганiзованому ринку
Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента
Найменування юридичної особи Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ Мiсцезнаходження Дата внесення до реєстру
Кiлькiсть акцiй (штук) Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках)
Компанiя «Хазiнарт Лiмiтед» 0 Есперiдон 5, 4-й поверх, Страволос, 2001, Нiкосiя, Кiпр 23.02.2007 1 426 855 84,1306
Усього 1 426 855 84,1306
У своїй дiяльностi Товариство керується чинним законодавством, Статутом, рiшеннями органi Товариства, iншими
внутрiшнiми нормативними документами Положеннями Товариства.
Органами Товариства є загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Генеральний директор, Ревiзор.

Товариство має окремий баланс, рахунки в банках, бланки iз своїм найменуванням, печатку.
Вступний параграф
Звiт складено за результатами виконання завдання ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР» (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та
суб’єктiв аудиторської дiяльностi – № 2904), на пiдставi договору № 19-02/19 вiд 20.02.2019 року та у вiдповiдностi
до:
• Закону України ««Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть» вiд 31.12.2017 року № 2258-VIII;
• Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 «Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи
оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)» – (надалi – МСЗНВ 3000).
Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної
вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» у Звiтi
про корпоративне управлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIТЕЙЛ ГРУП" (надалi – iнформацiя Звiту про
корпоративне управлiння) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, й включає:
– опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Замовника;
– перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Замовника;
– iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах
Замовника;
– опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб Замовника;
– опис повноважень посадових осiб Замовника.
Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом вiдповiдно до вимог:
• пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»;
• «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 №
2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) в частинi вимог щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4
роздiлу VII додатка 38 до цього Положення.
Визначенi вище критерiї застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що складається
для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числi
шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог статтi 40 Закону
України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
Вiдповiдальними особами за ведення бухгалтерського та податкового облiку та складання фiнансової звiтностi є:
Генеральний директор Товариства:
Душко Iгор Михайлович з початку перевiряємого перiоду до кiнця перевiряємого перiоду.
Головний бухгалтер:
Трофимець Леся Петрiвна з початку перевiряємого перiоду до кiнця перевiряємого перiоду.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання iнформацiї Звiту про
корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку систему внутрiшнього контролю, яку
управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне
управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом формування iнформацiї
Звiту про корпоративне управлiння Замовника.
Вiдповiдно до законодавства України (ст. 7 закону України «Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську
дiяльнiсть») посадовi особи Замовника несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої
iнформацiї, що були наданi Аудитору для виконання цього завдання.
Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про
корпоративне управлiння
Метою завдання з надання впевненостi було отримання обґрунтованої впевненостi, що iнформацiя Звiту про
корпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та складання
звiту аудитора, що мiстить нашу думку.
Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що виконане завдання з надання
впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке iснує. Викривлення можуть
бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як
обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї iнформацiї
Звiту про корпоративне управлiння.
Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професiйне
судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання.
Окрiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо
аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик
невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки,
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;
• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненостi, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи

внутрiшнього контролю;
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським
персоналом;
• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння включно з
розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння операцiї та подiї, що
було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час
проведення процедур виконання завдання з надання впевненостi та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час
виконання такого завдання, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, якi були виявленi.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi
вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв’язки та iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись
такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З
перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми
визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час виконання завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту
про корпоративне управлiння фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями виконання
такого завдання.
Загальний комплекс здiйснених процедур отримання аудиторських доказiв, зокрема, але не виключно, був
направлений на:
• отримання розумiння Замовника як середовища функцiонування системи корпоративного управлiння: обов’язковiсть
формування наглядової ради, можливiсть застосування одноосiбного виконавчого органу, особливостi
функцiонування органу контролю (ревiзору або ревiзiйної комiсiї);
• дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування органiв корпоративного
управлiння;
• дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв Замовника;
• дослiдження повноважень та форми функцiонування наглядової ради: склад, наявнiсть постiйних або тимчасових
комiтетiв, наявнiсть служби внутрiшнього аудиту, наявнiсть корпоративного секретаря;
• дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Замовника: наявнiсть
ревiзiйної комiсiї, або окремої посади ревiзора;
• дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу Замовника: наявнiсть колегiального або
одноосiбного виконавчого органу товариства.
Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих
до дати цього звiту внаслiдок дослiдження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного
управлiння, протоколiв засiдання наглядової ради, протоколiв засiдання виконавчої дирекцiї, протоколiв зборiв
акцiонерiв, внутрiшнiх регламентiв щодо призначення та звiльнення посадових осiб, трудовi угоди (контракти) з
посадовими особами Замовника, данi депозитарiю про склад акцiонерiв.
Думка
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIТЕЙЛ ГРУП", що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього
контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй,
iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис
порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня
2018 року.
На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог
пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» та пiдпунктiв 5-9 пункту 4
роздiлу VII додатка 38 до «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв».
Основа для думки
Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з врахуванням полiтик та процедур системи контролю
якостi, якi розроблено ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР» вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1
«Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання
впевненостi i супутнi послуги». Метою створення та пiдтримання системи контролю якостi ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР», є
отримання достатньої впевненостi у тому, що: самае фiрмаТовариство, його посадовi особи та її персонал працiвники
дiють вiдповiдно до професiйних стандартiв, законодавчих i регуляторних вимог; та звiти, якi надаються фiрмою
Товариством або партнерами iз завдання, вiдповiдають обставинам.
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000 «Завдання з надання
впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї». Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цим
стандартом викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої
впевненостi» нашого звiту.
Ми є незалежними по вiдношенню до Замовника згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з
мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Українi до
нашого завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, а також виконали iншi
обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для
нашої думки з надання обґрунтованої впевненостi.

II. IНША IНФОРМАЦIЯ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ
Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається до Звiту про
корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий
ринок» та подається в такому звiтi з врахуванням вимог пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до
«Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 №
2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) (надалi – iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння).
Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу iнформацiю Звiту про
корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї.
У зв’язку з виконання завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю згiдно вимог частини 3 статтi 40-1
Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» є перевiрка iншої iнформацiї Звiту про корпоративне
управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту
про корпоративне управлiння або нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi,
або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.
Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.
III. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя "ЗЕЛЛЕР".
Код ЄДРПОУ 31867227
Мiсцезнаходження: 01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народiв, 10
Реєстрацiйнi данi: Зареєстровано Печерською районною в м. Києвi Державною адмiнiстрацiєю 19 лютого 2002 р. за N
1 070 120 0000 017608.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi
послуги Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб’єктiв аудиторської дiяльностi – № 2904.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане рiшенням АПУ вiд 24.04.2014 р. № 293/4 про те, що
суб’єкт аудиторської дiяльностi пройшов зовнiшню перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг,
створеної вiдповiдно до стандартiв аудиту, норм професiйної етики аудиторiв та законодавчих i нормативних вимог,
що регулюють аудиторську дiяльнiсть.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв, Серiя та номер – П000398 вiд 21.12.2016 року, термiн дiї до 22 грудня 2021 року.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових
установ, номер – 0175 вiд 04.04.2017року, термiн дiї до 22 грудня 2021 року, вiдповiдно до розпорядження
Нацкомфiнпослуг вiд 04.04.2017 року № 874 .
Керiвник Ганенко Андрiй Васильович
Iнформацiя про аудитора Ганенко Андрiй Васильович - сертифiкат аудитора Серiя «А» N 003610, виданий на пiдставi
рiшення Аудиторської палати України вiд 29 сiчня 1999 р. за N 74, номер реєстрацiї у Реєстрi 100413.
Сивук Людмила Антонiвна - сертифiкат аудитора Серiя «А» N 005629, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської
палати України вiд 25 грудня 2003 р. за N 130, номер реєстрацiї у Реєстрi 100411.
Контактний телефон (067) 465-33-44, (050) 203-52-66
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
Дата и номер договору на проведення аудиту Договiр № 19-02/19 вiд 20.02.2019 року.
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту «20» лютого 2019 року – «03» квiтня 2019 року.
Перевiрка проводилась за адресою: 01103, м. Київ, Залiзничне шосе, будинок 57 та 01103 м. Київ, Бульвар Дружби
Народiв, 10.
Звiт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненостi, складений українською мовою на 9 аркушах
(Додатки - Звiту про управлiння, Звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк) надано адмiнiстрацiї АТ
«РIТЕЙЛ ГРУП» в двох екземплярах 03 квiтня 2019 року.
Аудитор Л. А. Сивук
(Сертифiкат серiї А
№ 005629 вiд 25.12.2003 р.)
номер реєстрацiї у Реєстрi 100411
Вiд iменi аудиторської фiрми Директор ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР»
(Сертифiкат серiї А № 003610 вiд 29.01.1999 року, дiйсний до 29.01.2023 року)номер реєстрацiї у Реєстрi 100413
А. В. Ганенко
01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народiв, 10
«03» квiтня 2019 року
.
.
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2018

1

0

2

2017

1

0

3

2016

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д\н

Ні

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
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д\н

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): д\н

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і
більше відсотків простих акцій товариства

д\н

Інше (зазначити)

д\н

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх
д\н
непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

д\н

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів

5

членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

4

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

немає

немає
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

008

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

немає

Інші (запишіть)

немає

немає
д\н
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

немає

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Ні

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): немає

X

Так

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 акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

немає

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:

так, введено
посаду ревізора

кількість членів ревізійної комісії 001 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 4
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
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

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

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

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) 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) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X
Про корпоративного секретаря,
Про iнформацiю, Положення про
корпоративне управлiння

Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

немає

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

немає

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

немає

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

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Перевiрки здiйснювались згiдно
рiчного плану Ревiзора

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): немає

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

X

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

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
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні): Так, Положення про корпоративне управління
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 10.04.2014 ; яким органом управління прийнятий:
Загальними зборами акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні): Так; укажіть яким чином його оприлюднено:
розмiщено на власнiй веб-сторiнцi Товариства
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
Дотримання викладених в Положеннi про корпоративне управлiння правил та стандартiв
направлено на формування та пiдтримку позитивного iмiджу Товариства, пiдвищення
ефективностi його дiяльностi та збiльшення його iнвестицiйної привабливостi. Товариство добре
усвiдомлює ступiнь впливу взiрцевого корпоративного управлiння на ставлення до нього
акцiонерiв (iнвесторiв), спiвробiтникiв, клiєнтiв i партнерiв, iнших зацiкавлених осiб та
суспiльства в цiлому. Для втiлення даного прагнення в життя, Товариство формує прозору та
ефективну модель корпоративного управлiння, яка забезпечує збалансованiсть iнтересiв
акцiонерiв, менеджерiв, дiлових партнерiв Товариства, iнших зацiкавлених осiб та суспiльства в
цiлому. Товариство добровiльно запровадило у власну дiяльнiсть стандарти корпоративного
управлiння. Основним стимулом для такого запровадження є економiчна доцiльнiсть та
об’єктивно iснуючi вимоги ринку щодо залучення iнвестицiй.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
КОДИ
Дата(рік, місяць,
2019 | 01 | 01
число)
Підприємство

Акцiонерне Товариство "РIТЕЙЛ ГРУП "

за ЄДРПОУ

Територія

33785657

за КОАТУУ 8038200000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

230

77.40

Середня кількість
працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
м. Київ , 01103, Київ, Залiзничне шосе,
будинок 57

Адреса, телефон

Форма № 1-м
1. Баланс
на 01.01.2019 р.
Актив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Незавершені капітальні інвестиції

1005

178.6

188.5

Основні засоби:

1010

807

794.7

- первісна вартість

1011

807.9

805.9

- знос

1012

( 0.9 )

( 11.2 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

12738.1

12677.6

Інші необоротні активи

1090

66746.4

Усього за розділом I

1095

80470.1

13660.8

I. Необоротні активи

II. Оборотні активи
Запаси

1100

- у тому числі готова продукція

1103

Поточні біологічні активи

1110

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

4273.4

1658.7

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

21.1

0.8

- у тому числі податок на прибуток

1136

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

Поточні фінансові інвестиції

1160

Гроші та їх еквіваленти

110.2

69538.1

1165

3.1

2.2

Витрати майбутніх періодів

1170

5.8

3.8

Інші оборотні активи

1190

1.5

Усього за розділом II

1195

4415.1

71203.6

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття

1200

Баланс

1300

84885.2

84864.4

Пасив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1696

1696

Додатковий капітал

1410

81103

81103

Резервний капітал

1415

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1124.9

1132.8

Неоплачений капітал

1425

()

()

Усього за розділом I

1495

83923.9

83931.8

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування
та забезпечення

1595

363.9

405.8

I. Власний капітал

ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків

1600

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями

1610

- товари, роботи, послуги

1615

432.6

313.3

розрахунками з бюджетом

1620

25.7

32.3

у тому числі з податку на прибуток

1621

22.7

- зі страхування

1625

28

33.3

- з оплати праці

1630

101.4

141.5

Доходи майбутніх періодів

1665

Інші поточні зобов'язання

1690

9.7

6.4

Усього за розділом IІІ

1695

597.4

526.8

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

Баланс

1900

84885.2

84864.4

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

4881.6

5391.4

Інші операційні доходи

2120

Інші доходи

2240

60.5

1

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

4942.1

5392.4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

()

()

Інші операційні витрати

2180

( 4727.3 )

( 5291.5 )

Інші витрати

2270

( 207.1 )

( 21.7 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 4934.4 )

( 5313.2 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

7.7

79.2

Податок на прибуток

2300

()

( 14.4 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

7.7

64.8

Примітки до
балансу

Сумарна дебiторська заборгованiсть на кiнець року становить 71197,6 тис.грн.

Примітки до
звіту про
фінансові
результати

Прибуток на кiнець року становлять 7,7 тис.грн. за рахунок основної
дiяльностi

Керівник

Душко Iгор Михайлович

Головний
бухгалтер

Трофимець Леся Петрiвна

