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Рiчна iнформацiя eMiTeHTa цiнних паперiв
за 2017 piK

I. Загальнi Ьiдомостi

1. Повне найменування eMlTeHTa

2. Органiзацiйно*правова форма

3. Код за еДРПОУ

приватне акцiнерне товариство "Радiокомпанiя "ГАЛА"

Приватне акцiонерне товариство

2002з166

4. Мiсцезнаходження

м. КиiЪ, Голосiiвський, 01032, Киiв, Саксаганського, 91, оф,5

5. Мiжмiський кол, телефон та факс

6. ElreKTpoHHa поrrIтова адреса

(0 4 4)22з б 5 0 | (0 44)22з б 5 0 1

guk@radiocolp.com.ua

II. fiапi про дату та мiсце оприлюднення рiчlлоi iнформацii

Рiчна iнформацiя розмiщена у загальнодоступнiй iнформаriiйнiй базi даних KoMicii

Рiчна ilrtPoprIartiя orryб.ltiKoBaнa у i/r4, /lrVort e,lrr_l' Иr{ ?f ?Рu(йомер та rtайменування офiuiйного друкованого видання)

3. Рiчна irrформацiя розмiщена на власнiй сторiнцi . krаiпаfm.соm.uа в мережi IitTeptleT

(адреса сторiнки)

(jtal,a )

(:ta га )

{]аlа)
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4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря

5. Iнформацiя про рейтингове агентство

6. Iнформацiя про засновЕикiв таlабо учасникiв eMiTeHTa та кiлькiоть i BapTicTb акцiй (розмiру часток, паiв) Х
7. Iнформацiя про посадових осiб eMiTeHTa:

1) iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб eMiTeHTa Х
2) iнформацiя про володiння посадовими особами eMiTeHTa акцiями eMiTeHTa Х
8. Iнформацiя про осiб, що володiють l0 вiдсотками та бiльше акцiй eMiTeHTa Х
9. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв Х
l0. Iнформацiя про дивiденди

11, Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких корисryсться eMiTeHT

l2. Вiдомостi про uiHHi пппери eMiTeHTa:

l) iнформацiя про випуски акцiй eMiTeHTa Х
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l6. Вiдомостi щодо особливоi iнформацii та iнформацii про iпотечнi цiннi папери, що виник€lла протягом звiтного
перiоду

17, Iнформацiя про стан корпоративного управлiння Х
18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй
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2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покрит,гя з розмiром (сlмою) зобов'язань за iпотечними
облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну даry пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття,
якi вiдбулися rrротягом звiтного перiоду

3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iцотечного покриття або включення нових iпотечних активiв
до скJIаду iпоте.lного tIокриття

4) вiдtlмсlстi tlpo структуру iпотечного покриття iпсlтечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнrцих активiв
на кiнець звiтного перiоду

5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у eMiTeHTa iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи. якi складають
iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року
20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником cTpoKiB сплати чергових платежiв за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi вкдючено до складу
iпотечного покриття

2l. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв



22, Iнформаuiя щодо ре€стру iпотечних активtв

23. OcHoBHi вiдомостi про ФОН

24. Iнформацiя про влшуски ссртифiкатiв ФОН

25, Iнформацiя про осiб, що володirсrгь сертифiкатами ФоН

2б. Розраryнок BapTocTi чистих aKгlrBiB ФОН

27, Правила ФОН

28. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)

29. Токст аииторського висцовку (звiту)

З0. Рiчна фiнансова звiтнiсть

31. Рiчна фiнансова звiтнiсть, скJIадепа вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiкУ (У РаЗi
наявностi)

32. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiЙснюе забезпеченця випускУ боРгОВиХ

цiнних паперiв (за кожним суб'екгом забезцеченIш orqpeMo)

33. Звiт цро стан об'екга HepyxoMocTi (у разi eMicii цiльових облiгацiй пiдприемств, виконаншI зобов'язань за

якими здйснюеться шляхом передачi об'скга (частини об'екта) житлового будiвництва)

34. Примiтки
У зв'язку з вiдсутвiстю iнформачii не заповнено TaKi роздiли звiry: - лiцензii (лозволи) на obpeMi види дiяльностi
но одержувЕtJIись; - eMiTeHT не брав участь у cTBopeHHi юридичних осiб; - посада корпоративного секретаря в

Товариствi вiдсутня; * рейтингова оцiнка не проводилась; - дивiденди не нараховувЕlлись i не виuлачувirлись; -

цiльовi облiгацii, iнцri та похiднi цiкнi папери не випускаJIись - борговi цiннi папери не вигryск€lпись; - товариство

Ее викуп{шо власнi акцii протягом звiтного uерiолу та не отримувtlJIо сертифiкатiв цiнних паперiв. - IнформаЦiя
про обсяги виробництва та роалiзацii основних видiв продукцii та Iнформацiя про собЬартiсть реалiзованоi
продукчii не заповнюgтьСя, оскiлькИ товариствО не займаеться видами дiяпьностi, що класифiкуються як
переробна, доФвна промисловiсть або виробництво та розподiлеЕня електроенергii, газу та воДИ За

клiсифiкатором видiв екокомiчноi дiяльностi. - товариство не скJIадае фiнансову звiтнiсть у вiдцовiДностi До

мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi.- рiшеtrня про наданшI зr_Oди на вчиненшt правочинiв, щодо
вчиЕення яких € заiнтереаованiсть, не приймалось.

х
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III. OcHoBHi вiдомостi про eMiTeHTa

1. Повне найменування

приватне акцiнерне товариство''Радiокомпанiя''IАЛА''
2. Серiя i номер свiдоцтва про державну реестрацiю юридичноi особи (за наявностi)

А00 Ns05 183 l
З. !ата проведення державноТ реестрацii

28.07. 1995

4. Територiя (область)

м. Киiв
5. Стаryгний капiтал (грн)

l77850

6, Вiдсоток акцiй у статутному капiталi, що належить державi

0

7. Вiдсоток акцiй (часток, паiв) статутного капiталу, що передано до статутного капiталry державного (нацiонального)
акцiонерного товариства таlабо холдинговоi компанii

0

8. Середня кiлькiсть працiвникiв (осiб)

20

9. OcHoBHi види дiяльнОстi iз зазначенням наймеНуваннЯ виду дiяльностi та коду за КВЕЩ

60.10 дiяльнiсть у сферi радiомовлення
59.11 виробництво KiHo- та вiдеофiльмiв, телевiзiйних програм

59.20 видан ня звlжозаписiв

l 0. Органи управлiння пiдприемства

Вiдповiдно до аб,2 пп,5 ч,1 гryнкry 4 РоздiлУ III Положення J'ф 2826 - iнформацiю про органи управлiння eMiTeHTa не
заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства.

l l. Банки, що обслуговують eMiTeHTa:

l) найменування банку (фiлii, вiддiлення банку), який обслуговус eMiTeHTa за поточним рахунком у нацiональнiй валютi

Ат ,,пIрЕус БАнк мкБ,,
2) МФО банку

300658

З) поточний рахунок

26002014l00208

4) найменування банкУ (фiлii, вiддiлення банку), який обслуговус eMiTeHTa за поточним рахуцком у iноземнiй валютi

Ат "пIрЕус БАнкмкБ"
5) МФО банку

300б58

6) поточний рахунок

26002014t00208

IV.IнфорМацiя прО засновниКiв таlабО учасникiВ eMiTeHTa та кiлькiсТь i BapTicTb акцiй (розмiру часток,
паiв)

Найменування tоридичнtli
особп засновника таlабо

учасЕика

Iдентифiкацiйний код юридичноi
особи засновнцка та/або учдсника

Мiсцезнаходпtення
ВЦсоток акцiй (часток, паiв), якi налеrrать
засновнику таlабо учаспикry (вiд загальноi

кiлькостi)

приватне акцlонерне товариств0
"MipaKoM YKpaiHa" 23з8267 1

01032УкраiЪа КиiЪ
Саксаганського,9 1,

оф.l
99

Ед Венче Ройдiо Б.В. з21681з,7
1411КНiдерланди

Наарден Фловолаан,
41

1

прiзвище, iм"я, по батьковi фiзичноi особи
ВИсоток акцiй (часток, паiв), якi цалежать
засновнику та./або учаснику (вЦ загальноi

кiлькостi)



I 
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V.Iнформацiя про посадових осiб eMiTeHTa

l. Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб eMiTeHTa

l) посада*

генерапький директор

2) прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичноi особи або повне найменувацЕя юридичноi особи

Болховецький Богдан Миколайович

3) iдентифiкацiйний код юридичноi особи

дlrt

4) piK народження**

l9,73

5) ocBiTa**

вища

6) стаж роботи (poKiB)**

z7

7) найменування пiдприсмства та попередЕя посада, яку займав**

ТОВ "ДIДЖIО", шеф-редактор

8) лата набуття повноважень та TepMiH, на який обрано (призначено)

25.12,2014 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов"язки посадовоi особи eMiTeHTa визначенi статутом товариства та посадовою iнструкцiею,Винагорода в
наryральнiй формi посадовiй особi eMiTeHTa Ее виплачув€lJIась. Змiц у n.p.o"uo"roMy складi посадових ЬЪiо зu звiтний перiод
не було. Непогашеноi судимостi за корисливi злочини посадова особа eMiTeHTa не ма€. Посадова особа займае посаду
директора ТОВ "Радiокорп Юкрейн ", вул. Саксаганського, 9 1,м.КиiЪ, 0 1 03 2
* Якщо iнформаuiя розкривасться стосовно членiв наглядовоi ради, додатково зазначасться, чи с посадова особа акшiонером, лредставником акцiонера,
представником групи акцiонерiв, незалежним директором.
** Заповнюеться щодо фiзичних oci6.

1) посада*

головний бухгалтер

2) прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичноi особи або повне найменування юридичноi особи
Боцман IHHa Миколаiвна

З) iдентифiкацiйний код юридичноi особи

Дlн

4) piK народження**

1 985

5) ocBiTa**

вища

6) стаж роботи фокiв)**
ll
7) найменрання пiдприемства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ кРадiокомпанiя (ГАЛА), заступник головного бухгалтера.

8) лата набуття повноважень та TepMiH, на який обрано (призначено)

25.04.2016 безстроково

9) Опис

ПовноважеЦня та обов"яЗки посадовоi особи eMiTeHTa визначенi статутоМ товариства та посадовою iнструкцiсю,Винагорода в
наryральнiй формi посадовiй особi eMiTeHTa Ее виплачувалась. Змiниу персональному складi по"uдо""* ъсiб за звiтнийrперiод
ВiДбУЛИСЬ У ЗВЯЗКУ Зi ЗВiЛЬНенняМ За власним бажанням головного бухгалтЪра павловiькоi тетяни олексiiъни. цgц.lяlllgноi
судимостi за корисливi злочинИ посадова особа eMiTeHTa не мае.Iншi пооади, якi обiймала особа протягом ocTaHцix п'яти poKiB
своеi дiяльностi: ТоВ "Укрелiттранс", бухгалтер; ТОВ "Укрелiт-трансрейл", eKoHoMicT; тов "юсiI'', бухгалтер; .ЩП ''Новий
обрiй", заступниК головтlогО бухгалтера; ТОВ "Захiд-Сервii", .опо"""Й бухгалтер; ПП i'Укр-Мед*uрп"r'', бlтгЙер; ПрДТ
<Радiокомпанiя <ГАЛА>, заступIlик головного бухгалтера.
* Якщо iнфорМацiя розкривасТься стосовнО членiв наглядоВоi ради, додаткOвО зазнхчасться. чи с посадова особа aKuioHepoц, представником aKuioHepa,

l00



представником групи акцlонерrв, незмея{ним директором.
** Заповню€ться щодо фiзичних осiб.



2. Iнформацlя про володiння посадовимП особамп eMiTeHTa акцiями емiтепта

Посада

IIрiзвище, iм'я, по батьковi
посадовоi особи або повпе
наймевування юридпчноi

особи

Цецтифiкацiйппй кiлькiсть
акцiй
(шт.)

ВЦ загальноi
кiлькостi акцifi

(у вiдсотках)

кiлькiсть за вцдамп акцiй

код юридичноi
особи

простi
iменпi

простi на
предlявцика

привiлейованi
iMeнпi

лривiлейовапi
цд

предlявпика

l а 3 4 5 6 1 8 9
генеральвий

lирешор
Болховецький Богдан

милсолайович д/н 0 0 0 0 0 0

mловний
бухталтер

Боцман IHHa МиколаiЪна ц/н 0 0 0 0 0 0

Усього 0 0 0 0 0 0



YI.Iнформацiя про власникiв пакетiво яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй eMiTeHTa (для
акцiонерних товариств, KpiM публiчних) / Iнформацiя про власникiв пакетiв, яким належить 5 i бiльше

вiдсоткiв акцiй eMiTeHTa (для публiчних акцiонерних товариств)

*.Щля юридичноi особи - нерезидента зазначаеться код/номер з торговельного, банкiвського чи судового ресстру, ресстрацiйного посвiдчення мiсцевого
оргаЕу влади iпоземноi держави про реестрацiю юридичноi особи.
**Зазначаеться "фiзична особа", якщо фiзична особа не дала згоди на розкритtя прiзвища, iMeHi, по батьковi (за ваявностi).

Наймешування
юридичпоi особи

Цеrrтифiкацiйний
код юридичноi

особи*
Мiсцезнаходження

кiлькiсть
акцiй
(штук)

вй загальнот
кiлькостi акuiй (у

вiдсотках)

Кiлькiсть за впдамп
акцiй

простl

!MeHHl

привuIеиованl
lMeHHl

приватне акцlон9рне
товариство "MipaKoM

YKpaiHa"
2зз826,7I

01032 YKpaiHa м. Киiв
голосiiвський Киiъ

Саксаганського, 91, оф, l
990 99 990 0

Прiзвище, iмlя, по батьковi фiзичноi особи**
кiлькiсть

акцiй
(штук)

вц загальпоi
кiлькоgгi акцiй (у

вiдсотках)

Кiлькiсть эа видамп
акцiй

простl
lMeHHl

привurепованr
lMeHяr

Усього 990 99 990 0



YII.Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв

вид заrальних зборiв*
черговr позачерговi

х

,Щата проведення 20.04.201.7

Кворум зборiв** 99

Опис

Перелiк питань, що розшяд.lлись зборами: 1. Про обрання лiчильноi KoMicii. 2.Про обрання голови загальIlих
зборiв. 3.Про Обрання секретаря загальних зборiв. 4.Про розгляд звiту ГенеральЕою дирекгора Товариства за
2016 piK, приЙняття рiшенrrя за наслiдками розгляду цьою звiry,5.Про розгляд звiry ревiзiйноi KoMicii февiзора)
Товариства за 2016 piK, прийrrятrя рiшення за наслiдками розгляду цього звiry. 6.Про розгляд звiry наглядовоi
ради Товариства за 201б piK, прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiry. 7.Про затвердження рiчяою
звiry Товариства за 20lб piK. 8.Про розподiл прибутьу (збиткiв) Товариства за 20lб piK. 9.Про затвердження HoBoi
редакцiт Редакцiйного статуту Товариства. 1 0. Про надантrя попередньоi згоди на вчиноння значних правочинiв.
Пропозицii до перелiку питань до порядку денною не подавадись.
за результатами розгляду питань порядку денного: l. обрано членiв лiчильноi koMicii. 2. Обрано голову загальних
ЗбОРЬ. 3. Обрано сеIФетаря загirльяих зборiв. 4. Затворджено звiт Гснерального директора Товариства за 20lб piK.
5. ВЗяТо До вiдома iнформацiю про вiдсутнiсть у Товариствi ревiзiйноi KoMicii февЬора) та про неможливiсть
РО3глядУ звiтУ ревiзiЙноi Kolricii (ревiзора) про перевiрку фiнансово-господарськоi дiяльностi Товариств ау 2О|6
роцi. 6.взято дО вiдома iнформацiю про вiдсутНiсть у складi органiв управлiнrrя та контролю Товариства
наглядовоi раДи та прО неможливiсть розгляду звiry наглядовоi ради за 20lб piK акцiонерами Товариства. 7.
Зttтверджено рiчний звiт Товариства за 2016 piK. 8. взято до вiдома iнформацiю про вiдсугнiсть прибугку @битку)
Товариства за Результатами дЙльностi У 2016 рочi. 9. затверджено нову редакцiю редакцiйного cTaTynl
Товариства. l0. надано попередню зюду генеральному диреюору Еа вчинеЕt{я значних правочинiв.

* Поставити помiтку "Х" у вiдповiднiй графi.
** У вiдсотках до загальноi кiлькостi голосiв.



Х. Вiдомостi про цiннi папери eMiTeHTa

1. Iнформацiя про випуски акцiй

.Щата

ресстрац[i
вшпуску

Номер
свiдоцтва

про
реестрацiю

випуску

Наймепувапня
оргаЕу, що

заресстрував
вIrпуск

Мiяtяародний
iдептифiкацiйппй

номер

тип цiнного
паперу

Форма
iснуваппя та

форма випуску

[Iомiцальна
BapTicTb

акцiй (гря)

кiлькiсть
акцiй

(штук)

Загальна
номiнальна

BapTicTb
(грн)

Частка у
статутному
капiталi ýz
вiдсотках)

1
,,

J 4 :l 6 7 8 9 10

21.05.2010 84/1 0/1/1 0

Територiальне
вiддiлення

.Щержавноi
koMicii з цiнних

паперiв та

фондового
ринку в м.Киевi

та Киiвськiй
областi

UA4000076657
Акцiя проста

бездок7ментарна
iMeHHa

Бездокументарвi
iMeHHi

1,77.85 1000 177850 100

оппс Iнших акцiй товарситво не виrryскало.торгiвля цiнними тrаперами не здiйснюеться. Фаюи лiстикry/делiститгу не вiдбувалися.



ХII. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть eMiTeHTa

l. lнформацiя про ocHoBHi засоби eMiTeHTa (за залишковою вартiстю)

Найменування
основних
засобiв

Власнi ocHoBHi засоби (тис. грн.) Орендованi ocHoBHi засоби (тис. грн.) Основпi засоби, всього (тпс. грн.)

на початок перiоду на кiнець перiоду на початок перiоду на кiнець перiоду нд початок перiоду на кiнець перiоду
1. Виробничого
призначеншI: l29 5з,7 0 0 |29 5з7

булiвлi та
спор}ди 0 0 0 0 0 0

машини та
обладнання

114 258 0 0 114 258

тра}rспортнl
засоби 0 0 0 0 0 0

земельнl
дiлянки 0 0 0 0 0 0

lншl l5 279 0 0 l5 2,79
2.

Невиробничого
призначенЕя:

0 0 0 0 0 0

булiвлi та
споруди 0 0 0 0 0 0

машини та
обладнання 0 0 0 0 0 0

транспортнl
засоби 0 0 0 0 0 0

земельнl
дrлянки 0 0 0 0 0 0

iнвестицiйна
HepyxoMicTb

(.) 0 0 0 0 0

lHlIIl 0 0 0 0 0 0
Усього 129 5з,| 0 0 |29 5з,1

опис

rермrни та умови користування основними засобами (за сrсновними групами): товариство користуеться власними 0сновнимизасобами, Первiсна BapTicтb основних засобiв848 тис.грн. CTy.riHb зносу оa"о"r"* засобiв З6,67 тис.грн. Сryпiнь використанняосновниХ засобiв: ТовариствО повноЮ мiрою викорисТовуе власнi ocHoBHi засоби. Сума нарахованою зносу З l l тис.грн. CyTTcBi змiни
у BapTocTi основних засобiв зуlvrовлеi: не вiдбувалися. Iнформацiя про Bci обмеження на викристаrrля майна: немае.

2. Iнформацiя щодо BapTocTi чистих активiв eпriTeнTa

За попереднiй перiод

Розрахункова
BapTicTb чистих
аюивiв (тис.
грн)

Стаryтний
капiтал (тис.
грн.)

та скоригованим статутниNI капiталом на кiнець попереднього перiоду становить - t 7 1 t З ,ra.aрr.

Використана методика розрахунку BapTocTi чистих активiв cMiTcHTa за попереднiЙа звiтний перiод 
"iono"iorro 

ЙlБББы-
iЖТ::i:*_11"":Y:::Т::1Т:_'},_:::::1 1,:*ь акчiонерних ,uuup"""u, затверджених рiшенням .щкщпФр вiд 17, l l .2004р.No485 (З УРаХУВаННЯМ Змiн показrтикiв фiнансовоi звiтностi). рiзниця ,i* po.pury"*o"o]];"or,J;;;;ofr;J";ff";;;'**'
капiталоМ на кiнецЬ звiтногО перiодУ становитЬ - I 5Е3 l тис,грН. РiзницЯ *iж'розрахун*овою вартiстю чиотих акгивiв та скориюванимстатутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить - t 583 1 тис.грн. Рiзниця мiж розраху*rковсrю вартiстю чистих аюивiв тастатутним капiтмом на KiHeTIb попереднього перiоду становить - l71 13 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистлгх аюивiв

tJapTlcтb чистих активiв акцiонерного Товариства менша вiд статутного капiтму (скоригованого), BapTicTb чистих активiв товариства

S:::.,.:,:'::::'Ji:::":i:,1':]У_::У11*.-:"i'аЦ/, всТаЕоВленоюJакоЕом. вiдпо*iдно до вимог п.З ст.155 щивiльного кодексу

3. Iнформацiя про зобовlязанця та забезпеченця eMiTeHTa



Види зобов'язань .Щата
вшЕикненпя

Непогашена частипа борry (тис.
грп.)

ВЦсоток за користування коштами (вiдсоток
рiчних)

.Щата
шогашецня

Крешrпl бакку х 0 х х
у юму числi:

3обов'язання за цiнними
паперами

х 0 х х

у тому числ1:

за облiгацiями (за кожним
випуском):

х 0 х х

за iпотечними цiнними
паперами (за кожним
власним вигryском):

х 0 х х

за сергифiкатами ФОН (за

кожним власним випуском):
х 0 х х

за векселями (всього) х 0 х х
за lншими цlнними
папера}.rи (у юму числi за
похiдними цiнними
паперами)(за кожним
видом):

х 0 х х

за фiнапсовими
iнвестицiями в корпоративнi
прам (за кожвим видом):

х 0 х х

податковi зобов'язання х 0 х х
Фiнансова допомога на
зворотнiй ocHoBi

х 0 х х

Iншi зобов'язання та
забезпеченвя

х 0 х х

усього зобов'язань та
забезпечень

х 0 х х

опис:

Станом на 3l.|2.201.7 р, загальний розмiр зобов'язань товариства становить З3277 тис.грн. Струкryра поточних
зобов'язань ТоВариства станоМ на З1.12.2017р. розподiлена наступним чицом: Поточна кродиторська заборюванiсть за
товари, роботи, послУги - 699 тис.грн.; Поючнi забезпечення - 225 тис.грн.; Iншi поточнi зобов'язання - 95 тис.грн.; Iншi
довгостроковi зобов'язання - 28 1 52 тис.грн,

ХY. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)

Найменумння аудrторськоi фiрми (П, I. Б. аудитора -

фiзичноi особи - пiдприемця) ТОВ "Аудиторська фiрма "Марiнченко i партнери"

Кол за е.ЩРПОУ fuеестрацiйний номер облiковоi картки*
платЕим подагкiв - фiзичноi особи) 3 l28306l

Мiсцезнаходжсння аудиторськоi фiрми, аудитора вул.Старонаводницька, 4, оф.50, м,Киiв, 0 l 0 1 5

Номер та дата вrцачi свiдоцтва про вкIIюченпя до Реестру
аудиторських фiрм та аудиторiв, вrтданого А5диторською
палаюю Украihи

2614 l8.05.200l

Роестрацiйний номер, серiя та номор, дата видачi та строк дii
свiдоцтм про внесення до ре€стру аудиторських фiрм, якi
можугь проводити аудиторськi перевiрки професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв**

д/н д/н л/н

Номер та дата видачi свiдоцтва про вiдповiднiсть системи
контролю якостi, виданого Адиторською палатою Украiни д/tl

3вiтний перiод, за який проведений ацит фiнансовоi
звiтностi

0t.01.20l7
з|.|2.2017

ýrMKa аудитора*** без5rмовно-позитивна

Пояснювальний параграф (у разi наявностi)

На думку аудитора фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдобрахае достовiрно, в ycix
сугтевих аспеюах фiнансовий стан товариства на 3 l грlдня 2017 р. та його фiпапсовi

результати за piK, що закirтчився з.вЕаченою датою, вiдповiдно до Нацiонмьrтих
положонь (стандартiв) бухгалтерського облiку (П (с) БО).

Номер та дата договору на проводоння а)циту 5

05.02.2018

,Щата початку та дата закiнчення аудиry l5.02.2018
z7.02.2018

Щата аlдиторською висновку (звiry) 27.02.20|8

Розмiр винагороди за цроведеЕня рiчного а)диту, црII 29000



* Серiя та номер паспорта для фiзичних осiб, якi через cBoi релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реестрацiйного номера облiковоi картки
плапlика податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний лсонтролюючий орган i мають вiдмiтку у паспортi.
** Заповнюсться емiтентами - професiйними учасниками ринку uiнних паперiв.



Iнформачiя про стан корпоративного управлiння

ЗАЬЛЪНI ЗБОРИ АКЦIОНЕРIВ

Яку кiлькiсть загальних зборiв було проведеЕо за минулi три роки?

Який орган здiйснював реестрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв останнього разу?

Який оргаш здiйснrовав контроль за станом реестрацii акцiонерiв або ii представникiв для участi в ocTaHHix загальнпх
зборах (за наявностi контролrо)?

У який спосiб вiдбувалось голосувапня з питань порядку денного на загальних зборах остапнього разу?

Якi були ocHoBHi причини скликання ocTaHнix позачергових зборiв?

Чи проводились у звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв у формi заочЕого голосування? (TaK/Hi)
У разi скликання позачергових загальцих зборiв зазначаються ix iнiцiатори:

Hi

,}l} з/п PiK Кiлькiсть зборiв, усього У тому чис:ri позачергових

201,1 l 0

2 z0lб l 0

3 20l 5 l 0

Так Hi

Рсестрацйна комiсiя, призначепа особою, що скликаJIа загальнi збори х
Акцiонери х
.Щепозитарна установа х
Irrше (запишiть): д/н Hi

Так Hi

Нацiональна KoMicй з цiнних паперiв та фонлового ринку х
Акцiонери, якi володiють у сукупностi бйьше нiж 10 вiдсоткrв х

Так Hi

Пiдпяттям каргок х
Бюлетенями (тасмне юлосування) х
Пiдняттям рук х
Iнше (запишiть): д/н Hi

Так Hi

Реорганiзацiя х
,Щодатковий випуск акцiй х
Унесенrrя змiн до статуry х
Прийпятгя рiшення про збiльшення стацпIiою капiталу товариства х
Прийнятгя рiшення про зменьшенЕя стац/тЕого кашiталу товариства х
0брання або пркпинення повяоважень голови Ta.TTleHiB наглядовоi ради х
Обрання або припинення повноважень членiв виконавчого оргаЕу х
Обрання або припинення повноважень членiв ревiзiйноi KoMicii февiзора) х
.Щелеryвання додаткових повноважонь наглядовiй радi х
Iнше (загпrшiть): Iнших причин скликання позачерювих зборiв не було

Тrк Hi
Наглядова рада х
Виконавчий орган х
Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) х
Акцiонери (акцiонер), якi на день подання вимом с).купIlо е власниками 10 i бiльше вiдсоткiв простrх Приватне акцiонерне товариство "МiраКом



Iнших причин скJIиканIUI позачергових
зборiв не бу:rо.

У разi ýкликання, але не проведенця чергових загальних зборiв зазнача€ться причпна jk
непроведепня

У разi скликання, але це проведецця позачергових загаJIьних зборiв зазнача€ться причинаlk
непроведення

Черговi збори
проведенi.

Позачерговi збори
проведенi

ОРГАНИ УПРАВЛIННЯ

Який склад наглядовоi ради (за наявностi)?

Чи проводила наглядова рада самооцiнку?

Оцiнка напulдовоi ради ц9 проводилась

Скiльки разiв на plK у середньому вiдбувалося засiдання наглядовоi ради протягом ocTaHпix трьох poKiB?

Якi саме комiтети створепо в складi наглядовоi радш (за наявностi)?

Оцiнка ефектифностi не проводилась.

Зсiдання KoMiTeTiB не проводилиýь

Чи створено в акцiонерному товариствi спецiальну посаду корпоративного секретаря? (TaK/Hi)

Яким чином визнача€ться розмiр винагородц членiв наглядовоi ради?

(осiб)

Кiлькiсть членiв наглядовоi ради, у тому числi: 0

членiв наглядовоi ради - акцiонерiв 0

чл9нlв наглядовоl ради - пр9дставникlв акцlонерlв 0

членiв наглядовоi ради - нозалежних дирекгорiв 0

членiв наглядовоi рали - акцiонерiв, що володiють бiльше нiж 10 вiдсотками акцiй 0

членiв наглядовоiради - акцiонерiв, що володirоть менше нiж 10 вiдсотками акцiй 0

членiв наrлядовоi ради - uредставникiв акцiонерiв, що володiють бiльше нiж 10 вiдсотками акцiй 0

членiв наrлядовоi ради - представникiв акцiонерiв, що володiють менше нiж l0 вiдсотками акцiй 0

Так Hi

Складу х
Органiзацii х
,Щiяльностi х

Iттше (запишить) Самооцiнка цаглядовою радою не
проводилась.

Так Hi

Стратегiчвою планування х
Аудlтгорський х
З питань призначень i винагород х
Iнвестицiйций х
Iншi (загпtшiть) Наглядова рада не обиралась.

Iнrцi (запишiть) lнш1 комlтети не cTBopcнl

Так Hi

Винаюрода е фiксованою суплою х
Винагорода е вiдсотr<ом вiд чистого прибутry або збiльшевня ринковоi BapTocTi акцiй х
Винаюрода вишtачуеться у вигJIядi цiннrтх паперiв товариства х
Члени наглядовоi ради не отримують винап)роди х

Hi



Так Hi
галузсвi знання i досвiд роботи в галузi х
Знання у сферi фiнансiв i менеджменry х
Особистi якостi (чеснiоть, вiдповiдальнiсть) х
Вiдсутнiсть tлонфлirry iHTepeciB х
Граничний BiK х
Вiдсугнi будь-якi вимоги х
Iнше (запишiть): Наглядова рала не обиралась х

Коли останнiй раз було обрано нового члена наппядовоi ради, яким чицом BiH озпайомився зi своiми правами та
обов'язками?

чш створено у вашому акцiонерному товариствi ревiзiйну комiсiю або введено посаду ревiзора? (так, створено :

ревiзiйну комiсiю / так, введено посаду р€вiзора / Hi) - Н1

Якщо в товариствi створено ревiзiйпу Koмiciю:

кiлькiсть членiв ревiзiйноi Koмicii 0 осiб;

Скiльки разiв на piK у середньому вiдбувалося засiдання ревiзiЙноi KoMicii протягом останшiх трьох poкiв? 0

ВiдповiднО до cTaTyIY вашогО акцiонерноГо товаристВа, до компеТенцii якогО з органiв (загальних зборiв акцiонерiв,
цаглядовоi ради чи виконавчого органу) належить вирiшення кожного з цих питань?

Чи мiстить стацaт акцiоцерного товариства положення, яке обмежу€ повноваження виконавчого органу приймати
рiшення про УклаДення ДогоВорiВ' ВрахоВУючи it сУМУ' вiд iMeHi акцiонерного тоВаристВа? (TaK/Hi) Hi 

_

Так Hi
НовиЙ член наглядовоi ради самоотiйно ознайомився iз змiстом внутрiшнiх докумонтiв акцiонерного
товариства х

Було проведено засiдання наглядовоi ради, на якому нового члена наглядовоi ради ознайомили з його
правами та обов'язками х

.Щля новою члена наглядовоi ради було органiзовано спецiальне навчанця (з корпоративною управлiння
або фiнансового мепеджменry) х
ycix членiв наглядовоi ради було перебрано на повторний строк або не було обрано нового члена х

[нше (запишiть) Наглядова рада не обиралась, засiдання не
ПРОВОДИJШСЬ.

Загальяi
збори

акцiоперiв

Наглядова
рада

виконавчий
оргап

Не належпть до
компетеццii

жодного органу
Визначоння осЕовних напрямiв дiяльностi (стратегii) Так Hi Hi Hi
3атвердження п;rанiв дiяльностi (бiзнес-rшанiв) Так Hi Так Hi
Затвердженпя рiчного фiнансового звф або бапансу, або бюджету Так Hi Так Hi
Обрання та припинеЕня повноважоЕь голови та членiв вилюнавчою органу Так Hi Hi Hi
Обрання та припинення повновiDкень гOлови та членiв наглядовоi ради Так н; Hi Hi
Обрання та припиненнJl ловновiDкень голови та членiв ревiзiйноi KoMicii Так Hi Hi Hi
визначення розмiру винагороди дпя голови та членiв виконавчого органу Так Hi Hi Hi
Визначення розмiру винаюроди для юлови та членiв наглядовоi ради Так Hi Hi Hi
Прийнятгя рiшення про притягнення до майновоi вiдповiдальностi членiв
виконавчою органу Так Hi Hi Hi

Прийняття рiшення про додатковий випуск акцй Так Hi Hi Hi
Прийняття рiшеанrl про викуп, реалiзацiю та розмiщенrr,s власних акцiй Так Hi Hi Hi
Затвердженrrя зовнiшнього аудитора Hi Hi Так Hi
затвердження договорiв, щодо яких icHye конфлiкт iHTepeciB Hi Hi Так Hi



Чи мiстить статут або внутрiшнiдокументи акцiонерного товарпства положення про конфлiкт iHTepeciB, тобто
суперечнiстЬ мiж особисТими iнтереСами посадоВоi особИ або пов'язаНих з цеЮ осiб та обов'язком дiятц в iHTepecax
акцiонерного товариства?(так/нi) Так

якi дощzrrrентп iснують у вашому акцiонерному товариствi?

Яким чиноМ акцiонерИ можугЬ отр[lматИ таку iнфорМацiю про дiяльнiсть вашого акцiонерного товариства?

Так Hi
Полохення про загальнi збори акцiонерiв х
Положення про нашядову раду х
Положення про виконавчий орган х
Положоння про посадових осiб акцiонерного товариства х
Положення про ревiзiйну комiсiю (або ревiзора) х
Положсння про акцii акцiоверного товариства х
Положення про порядок розподiлу прибутку х
Iнше (запишiть): lнmr документи вrдсутнl

Iнформацiя
розповсюджусться

на загаJIьпих
зборах

Публiкустьея у пресi,
оприлюднюсться в
загальнодосryпнiй

iнформацiйпiй базi данпх
НКЦПФР дро рllпок

цiннпх паперiв

,Щокументи
надаються для
озяайомленця

безпосередпьо в
акцiопершому

товариствi

Копii
докумеlrгiв
надаються

на запит
акцiопера

Iпформацiя
розмiщуеться на
власпiй iHTepHBT-

сторiнцi
акцiонерпого
товариства

Фiнансова звiтнiсть, результапл
дiяльностi

Так Так Так Так Hi

Iнформацiя про акцiонерiв, якi
володiють l0 BйcoTKiB та бiлъше
стgryтного капiтатry

Так Так Так Так Hi

Iнформацiя про ск.пад органiв

управлiння товариства Так Hi Hi Так Hi

Статуг та внутрiшнi докуrяенти Так Hi Hi Так Hi
Протоколи загальних зборiв акцiонерiв
пiсля ix цроведеняя

Так Hi Hi Так Hi

Розмiр винаюроди посадових осiб
акцiонерного товариOтва Hi Hi Hi Так Hi

чи готус акцiонерне товаршство фiнансову звiтнiсть у виповиностi до мiжпародцих стандартiв фiнансовоi звiтцостi?
(TaK/Hi) Hi

скiльки разiв на pilt у середньому проводилцся а}диторськi перевiрки акцiонершого товариства зовнiшнiм аудитором
протягом ocтaцHix трьох poкiB?

який орган приймав рiшецня про затвердження зовнiшнього ажитора?

Так Hi
Но проводились взагалi х
Менше нiжраз HapiK х
Раз на piK х
Частiше Hiж раз на piK х

Так Hi
Загальпi збори акцiонерiв х
Наглядова рада х
Виконавчий орган х
Iнше (запишiть) дlв

Чи змiнювало акцiонерн€ товариство зовнiшцього аудитора протягом ocTaцHix трьох poKiB? (TaK/Hi) Так



З якоi причини було змiнено адитора?

Який орган здiйснював перевiрки фiнансово-господарськоi дiяльностi акцiонерного товариства в минулому роцi?

З iнiцiативи якого органу ревiзiйна комiсiя февiзор) проводила перевiрку останнього разу?

Чи отримувало ваше акцiонерне товариство протягом останцього року платнi цослуги консультантiв у сферi
корпоративного управлiння чи фiнапсового менеджменry? (TaK/Hi) Hi

ЗАЛУЧВННЯ IНВЕСТИЦIЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИRНОГО
УПРАB.iIIННЯ

Чи планус ваше акцiонерне товариство залучити iнвестицii кожним з цих способiв протягом наступних трьох poKiB?

Чи планус ваше акцiонерне товариство залучити iноземнi iнвестицii цротягом наступпих трьох poKiB*?

Чrr плаrrус ваше акцiонерне ToBaplIcTBo включити власцi акцiiдо лiстинry фондових бiрж протягом паступнпх трьох
poKiB? (TaK/Hi/He визначились) Цi

Так Hi

Не задовольrrяв професiйний piBeHb х
Не задовольняли умови договору з аудитором х
Аудитора було змiнено на вимогу аttцiоперiв х

Iнше (запишiть)
Акцiонерне товариство змiнюв.шо аудитора,

так як не задовольяяли умови договору з

а}дитOром.

Так Hi

Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) х
Наглядова рада х
Вiллiл внугрiшньог0 аудиту акцiонерного товариства х
Сmроння компанiя або сmроннiй консультант х

Перевiрки не проводились х

Iнше (запишiть)
iншi органи перевiрки фiнансово-

юсподарсьltоi дiляьностi не здiйснювали

Так Ht

з власноi iнiпiативи х
За дорученrrям загмьчих зборiв х

За дорученням наглядовоi ради х

За зверненням виконавчою органу х

На вимоry акцiонерiв, якi в сукупностi володiють понад l0 вiдсоткiв голосiв х

Iнше (запишiть) ревiзiйна r<омiсiя не обиралась

Так Hi

Випуск акцiй х

Випуск депозитарних розписок х

Випуск облiгацiй х

Кредити банкiв х

Фiнансування з державЕого i мiсцових бюджетiв х

Iнше (запишiть): Залучення cTopoHHix iHBecTopiB.

Так, уже ведемо переювори з пmенцiйним iнBecTopoM

Так, планусмо розпочати переговори

Так, плануемо розпочати переговори в наfiупному роцi

Так, плануемо розпочати переговори протягом двох рокlв

Hi, не плануемо зirлучати iноземнi iнвестицii протяюм насryпних трьох poKiB

не визначились х



Чи змiцювало акцiонерне товариство особу, яка веде облiк прав власностi на акцii у депозитарнiй системi Украiнп
протягом ocTaHнix трьох poKiB? Hi

Чи мас акцiоперне товариство власций кодекс (пршнципп, правила) корпоратшвпого управлiння? (TaK/Hi) Hi

У разi наявностi у акцiонерного товариства кодексу (принципiво правил) корпоративного управлiння вкажiть дату його
прийняття: ; яким органом управлiння прийнятий; Товариство не ма€ власного кодексу корпоративного управrriння

Чи оприлюднено iнформацiю про прийняття акцiонерним товариством кодsксу (принципiв, правил) корпоративного
управлiння? (Tatc/Hi) Hi; укаясiть яким чином його оприлюднено: Товариство не ма€ власного кодексу корпоративцого
управлiння
Вкажiть iнформацiю щодо дотримання/недотримання кодексу коршоративноц} управлiння (пришципiв, правил) в
акцiонерному товариствi (з посилавням на джередо розмiщення ix тексry), вiдхилення та причиши такого вiдхшлення
протягом року

Товариство не мае власного кодексу корпоративного управлiння



ФIНАНСОВИЙ ЗВIТ
суБ, €ктА мАлого шдпри€мництвА

пiдприемство приватне акцiнерне товариство "радiокомпанiя lllъпАl|

Територй

Органiзацiйно-правова
форма господарюванIuI

Blц економiчноi
дiяльностi

Середня кiлькiсть
працiвникiв

Одиниця вимiру: тис.грн. з одЕим десятковим знаком

Адреса, телефон вул.Саксаганськю, 91,оф.5

,Щатафiк, мiсяць, число)

за е!РПОУ
заКоАТУУ

заКоПФГ

за КВЕД

Форма Л! 1-м

1. Баланс
на 31.12.2017 р.

коди
2018l01|0l

2002з766

80з6100000

200

60.10

Актив Код рядка
IIа початок звiтяого

перiоду
IIп кiпець звiтцого перiоду

1 , J 4

I. Необоротпi активп

Нозавершенi капiтальнi iнвестицii l005 0 44.9

OcHoBHi засоби: l0l0 l981.5 4895.9

_ первlсна BaIrTlcTb l0l1 2665.6 6252;l

_ знос l0l2 ( 684.1 ) ( l356.8 )

,Щовюсгроковi бiологiчнi аюиви: l020 0 0

flовгостроковi фiнансовi iнвестицii l030 0 0

Iншi необоротнi акгиви l090 0 0

Усього за роздiлом I 1 095 l981.5 4940.8

II. Оборотпi активи

Запаси l l00 0 21.4

- у тому числl готова продукцUI l103 0 0

поточнi бiологiчнi активи lll0 0 0

.Щ,ебiторська заборговатriсть за товари, роботи, послуги: ll25 l8 1.8 561.9

,Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 1 135 2,12.9 947.9

- у тому числi податок на прибуток l 1зб 0 0

Iкша поmчна дебiторська заборгованiсть l l55 55.0 42.1

Поточнi фiнансовi iнвестицii l l60 0 0

фошi та ik еквiваленти 1 165 418.9 ,l39.4

Витрати майбутнiх перiодiв l l70 з.2 2.0

Iншi оборотнi акгиви l 190 5.4 l0.0

Усього за роцiлом II 1195 9з7.з 2324.7

III. Ееоборотнi активи, утримувапi д.lIя продажу, та групи вибуlтя 1200 0 0

Баланс 1300 29l8.7 7265.5

Пасrrв Код рядка
Еа початок звiтного

перlоду
IIа кiпець звiтвого перiоду

1 , з 4

I. Власний капiтал

Зареестрований (пайовий) капiтал l400 |"1,7.9 l77.9



,Щодатковий капiтал 14l0 0 0
Резервний капiтал l4l5 0 0
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) |420 -158з1.1 -26l90.6
неоплачений капiтал |425 (0) (0)

за роздrлом l l495 15653.3 26012.7
II. !овгостроковi забовl'яздння, цiльове фiнансування та забезпечення 1595 t6029.2 28378.0
rrr. rlоточнl зооов'язанпя

KopoTKocTpoKoBi кредити баБ
1 600

1 610

0 0
поточна кредиторська заборгованiсть за: довгостроковими зобов'язаннями 0 0
- товари, роботи. посJrуги l615 246.1 699.з
розрахунками з бюджетом |620 0 0
у тому чцсл1 з податку на прибуток |621 0 0
- зi страхування |625 0 0
- з оплати працi

l б30 0 (,

.Щоходи майбутнiх перiодiв
1 665 0 0

Iншi поточнi зобов'язання
1 690 2296.6 404,1.0

Усього за роздiлом III 1695 2542.7 4900.2
IY. Зобов"язання, повllязанi з необоротними активами, утримуванимп
для продаrку та групами вибуття 1700 0 0

ьаJIанс
1900 29l8.7 7265.5


