З

l. Рiчна фiнансова звiтнiсть, скJIадена вiдповiдно ло Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (у

разi наявностi)

32. Рiчна фiнансова звiтнiсть пор}л{ителя (страховика/гаранта), що здiйснюе забезпечення вигryску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'ектом забезпечення окремо)

33. Звiт про стан об'екта HepyxoMocTi (у разi eMiciT цiльових облiгацiй пiдприемств, виконанtul
зобов'язань за якими здiйснюсться шляхом перелачi об'екта (частини об'екта) житлового будiвництва)
34. Примiтки
з вiдсутнiстю iнформашii не заповнено TaKi роздiли звiry: - лiцензii (лозволи) на oKpeMi види
дiяльностi не одержувались; - eMiTeHT не брав участь у cTBopeHHi юридиtIних осiб; - посада

У зв'язку

корtIоративного секретаря в Товариствi вiлсутня; - рейтингова оцiнка не проводилась; - дивiденди не
нараховув€}лись i не виплачув€Lтись; - цiльовi облiгачii, iншi та похiднi uiHHi папери не виtryскЕ}лись борговi uiHHi папери не вигryскались; - товариство не викупаJIо власнi акцii протягом звiтного перiолу та
не отримуваJIо сертифiкатiв цiннrх паперiв. - Iнформаuiя про обсягrt виробництва та реалiзачiТ основних
видiв продукцii та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованоТ продукцiТ не заповнюсться, оскiльки
товариство не займаеться видами дiяльностi, що шrасифiк}.ються як переробна, добувна промисловiсть
або виробництво та розподiлення електроенергii, газу та води за класифiкатором видiв економiчноi
дiяльностi. - товариство не скJIадас фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв
фiнансовоТ звiтностi.-рiшення про попереднс наданшI згоди на вчиненIя значних правочинiв не
приймалось, - рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймалось, _ рiшення про
надання згоди на вчиненIuI правочинiв, щодо вчиненIш яких с заiнтересованiсть, не приймалось.

III. OcHoBHi вйомостi про eMiTeHTa
1.

Повне найменування

цриватне акцiнерне товариство "Радiокомпанiя "ГАЛА"
2. Серtя i номер свiдоцтва цро державIIу ресстрацiю юридичноТ особи (за наявностi)
А00 Jф05l8з l
3. .Щата проведення державноТ реестрацiТ
28.07.1 995
4. Територiя (область)

м. КиiЪ
5, Статутний капiтал (грн)
l

77850

6, Вiдсоток акцiй у статутному капiталi, що нtlJIежить державi
0
7. Вiдсоток акцiй (часток, паТв) статутного капiталу, що передано до статутного капiтапу державного

(нацiонального) акцiонерного товариства та,/або холдинговоТ компанii
0
8. Серелня кiлькiсть працiвникiв (осiб)
18

9. OcHoBHi види дiяльностi iз зазначенням найменування виду дiяльностi та коду за КВЕ,Щ

60.10 дiяльнiсть у сферi радiомовлення
59.1 1 виробництво KiHo- та вiдеофiльмiв, телевiзiйних програм
59.20 видання звукозаписiв

l0. Органи управлiння пiдприемства
Загальнi збори aKuioHepiB, Правлiн}ul товариства. Наглядова рада, Ревiзор.
1 l. Банки, що обслуговують eMiTeHTa:
l) найменування банку (фiлii, вiддiлення банку), який обслуговуе eMiTeHTa за поточним рахункOм у
шацiональнiй валютi

Ат "пIрЕус БАнк мкБ"
2) МФО банку

з00658
З) поточний рахунок
260020 l4 l 00208

