
Титульний аркуш 
 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до 

вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. 

  

  

Голова правлiння       Осадчий Вадим Вячеславович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  

        13.04.2018 

        (дата) 

          

  

  

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік 
  

I. Загальні відомості 
  

1. Повне найменування емітента   Приватне акцiонерне товариство "РАДIО I ТЕЛЕБАЧЕННЯ" 

  

2. Організаційно-правова форма   Приватне акціонерне товариство 

  

3. Код за ЄДРПОУ   13694978 

  

4. Місцезнаходження   04071, м. Київ, д/н, м. Київ, вул. Олегiвська, буд. 34-Б 

  

5. Міжміський код, телефон та факс   (044) 425-18-29, 425-14-37 

  

6. Електронна поштова адреса   at126@atrep.com.ua 

  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
  

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   19.04.2018 

    (дата) 

2. Річна інформація  опублікована 

у 

  №76(2829), Відомості Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку 

  20.04.2018 

    (номер та найменування офіційного 

друкованого видання) 

  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на  

сторінці в мережі Інтернет 

  http://www.ratel.com.ua   20.04.2018 

    (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 
 

  

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

  

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 

часток, паїв) 

  

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   

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   

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3)  інформація про зобов’язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   

5)  інформація про собівартість реалізованої продукції   

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 

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 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) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)   

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 

Вид дiяльностi Товариства лiцензуванню не пiдлягає. 

До будь-яких об'єднань, пiдприємств Емiтент не входить. 

Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, оскiльки товариство згiдно з чинним законодавством не 

належить до категорiї емiтентiв, якi потребують рейтингової оцiнки. 

Протягом звiтного року та року, що передував звiтному, дивiденди не нараховувались та не виплачувались. 

Фiзичнi особи, зазначенi в звiтi, не дали згоду на розкриття паспортних даних згiдно закону України "Про 

захист персональних даних". 

Протягом звiтного перiоду додатковi випуски цiнних паперiв не здiйснювалися. 

Акцiї власної емiсiї протягом звiтного перiоду Емiтентом не викупалися. 

Облiгацiї чи будь-якi iншi цiннi папери за весь перiод дiяльностi Товариством не випускалися, тому iнформацiя 

про стан об'єкта нерухомостi, про гарантiї третьої особи за борговими цiнними паперами чи iнформацiя про 

iпотечнi цiннi папери, у звiтi вiдсутня.  

Емiтент не є фiнансовою установою, тому данi про звiт корпоративного управлiння в роздiлi звiту "Iнформацiя 

про стан корпоративного управлiння" вiдсутнi.  

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також Iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня в зв'язку з тим що товариство не належить до категорiї емiтентiв, 

якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво 

та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  

Товариство не є ФОН, тому вiдповiднi роздiли не заповнюються.  

Рiчна фiнансова звiтнiсть Емiтента складена у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку. Вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансова звiтнiсть не складалась i не 

подається. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



III. Основні відомості про емітента 
 

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "РАДIО I 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 

юридичної особи (за наявності) 

1074120000003081 

3. Дата проведення державної реєстрації 29.12.1995 

4. Територія (область)* 80000 - м. Київ 

5. Статутний капітал (грн) 123610,00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 

0,000000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 

що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

0,000000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 43 

  

9. Основні види діяльності із зазначенням 

найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

Дiяльнiсть у сферi радiомовлення 60.10, Дiяльнiсть у 

сферi телевiзiйного мовлення 60.20, д/н 0 

10. Органи управління підприємства Загальнi збори акцiонерiв 

Наглядова рада  

Ревiзiйна комiсiя  

Правлiнння 

  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

АТ "УкрСиббанк" 

2) МФО банку 351005 

3) поточний рахунок 26002222562000 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

іноземній валюті 

д/н 

5) МФО банку д/н 

6) поточний рахунок д/н 

  

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи 

довідників та класифікаторів. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 

1) посада* Голова правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Осадчий Вадим Вячеславович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н 

4) рік народження** 1978 

5) освіта** Вища, Київський нацiональний унiверситет iм.. 

Т.Шевченка, полiтолог, 2000р.; Одеська нацiональна 

юридична академiя, юрист, 2004р. 

6) стаж роботи (років)** 14 

7) найменування підприємства та попередня посада, 

яку займав** 

ТОВ "1+1 IНТЕРНЕТ" менеджер з питань 

регiонального розвитку департаменту 

iнтернет-перспектив 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

01.05.2017, 3 роки 

9) опис Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа 

не надавала. Повноваження та обов'язки посадової 

особи визначенi Статутом Товариства. Розмiр оплати 

працi визначався посадовим окладом згiдно штатного 

розпису, iншої винагороди, в т.ч. у натуральнiй формi 

не виплачувалося. Обрано з 01.05.2017р. на підставі 

рішення загальних зборів акціонерів (Протокол від 

20.04.2017р.). Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Стаж керiвної роботи (рокiв) - 14 років. Попереднi 

посади: ТОВ "1+1 IНТЕРНЕТ" менеджер з питань 

регiонального розвитку департаменту 

iнтернет-перспектив. Посади на будь - яких iнших 

пiдприємствах не обiймає. 

 

1) посада* Перший заступник Голови правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Волошин Борис Львович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н 

4) рік народження** 1957 

5) освіта** вища, Одеський електронно-технiчний iнститут 

зв'язку, iнженер радiозв'язку, 1981 

6) стаж роботи (років)** 22 

7) найменування підприємства та попередня посада, 

яку займав** 

Виконуючий обов'язки Голови правлiння ПрАТ "Радiо 

i телебачення" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

01.05.2017, 3 роки 

9) опис Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа 

не надавала. Повноваження та обов'язки посадової 

особи визначенi Статутом Товариства. Розмiр оплати 

працi визначався посадовим окладом згiдно штатного 

розпису, iншої винагороди, в т.ч. у натуральнiй формi 

не виплачувалося. Обрано з 01.05.2017р. на підставі 

рішення загальних зборів акціонерів (Протокол від 

20.04.2017р.). Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Стаж керiвної роботи (рокiв) - 22 років. Попереднi 

посади: Виконуючий обов'язки Голови правлiння 

ПрАТ "Радiо i телебачення". Посади на будь - яких 

iнших пiдприємствах не обiймає. 

 

1) посада* Член правлiння - Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Чепiга Ганна Валентинiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н 



4) рік народження** 1972 

5) освіта** вища, Київський державний економiчний унiверситет, 

бухгалтер 

6) стаж роботи (років)** 20 

7) найменування підприємства та попередня посада, 

яку займав** 

МДП "Радiо i телебачення", бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

01.05.2017, 3 роки 

9) опис Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа 

не надавала. Повноваження та обов'язки посадової 

особи визначенi Статутом Товариства. Розмiр оплати 

працi визначався посадовим окладом згiдно штатного 

розпису, iншої винагороди, в т.ч. у натуральнiй формi 

не виплачувалося. Обрано з 01.05.2017р. на підставі 

рішення загальних зборів акціонерів (Протокол від 

20.04.2017р.). Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Стаж керiвної роботи (рокiв) - 20 років. Попереднi 

посади: МДП "Радiо i телебачення", бухгалтер. 

Посади на будь - яких iнших пiдприємствах не 

обiймає. 

 

1) посада* Член правління 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Калiнiн Юрiй Олексiйович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н 

4) рік народження** 1961 

5) освіта** вища, КДУ iм. Т.Г. Шевченко, геофiзик, 1986 

6) стаж роботи (років)** 20 

7) найменування підприємства та попередня посада, 

яку займав** 

МДП "Радiо i Телебачення", заст. голови правлiння 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

01.05.2017, 3 роки 

9) опис Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа 

не надавала. Повноваження та обов'язки посадової 

особи визначенi Статутом Товариства. Розмiр оплати 

працi визначався посадовим окладом згiдно штатного 

розпису, iншої винагороди, в т.ч. у натуральнiй формi 

не виплачувалося. Обрано з 01.05.2017р. на підставі 

рішення загальних зборів акціонерів (Протокол від 

20.04.2017р.). Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Стаж керiвної роботи (рокiв) - 20 років. Попереднi 

посади: МДП "Радiо i Телебачення", заст. голови 

правлiння. Посади на будь - яких iнших 

пiдприємствах не обiймає. 

 

1) посада* Член правління 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Митник Олександр Вiкторович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н 

4) рік народження** 1964 

5) освіта** вища, Ярославське вище зенiтно-ракетне командне 

училище, iнженер-радiоелектронних засобiв, 1985 

6) стаж роботи (років)** 23 

7) найменування підприємства та попередня посада, 

яку займав** 

МДП " Радiо i телебачення", iнженер по СТБ 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

01.05.2017, 3 роки 

9) опис Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа 

не надавала. Повноваження та обов'язки посадової 

особи визначенi Статутом Товариства. Розмiр оплати 

працi визначався посадовим окладом згiдно штатного 



розпису, iншої винагороди, в т.ч. у натуральнiй формi 

не виплачувалося. Обрано з 01.05.2017р. на підставі 

рішення загальних зборів акціонерів (Протокол від 

20.04.2017р.). Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Стаж керiвної роботи (рокiв) - 23 років. Попереднi 

посади: МДП " Радiо i телебачення", iнженер по СТБ. 

Посади на будь - яких iнших пiдприємствах не 

обiймає. 

 

1) посада* Голова Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Любарський Едуард Петрович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н 

4) рік народження** 1958 

5) освіта** вища, Всесоюзний заочний електронно-технiчний 

iнститут зв'язку, iнженер-електромеханiк, 1983 

6) стаж роботи (років)** 21 

7) найменування підприємства та попередня посада, 

яку займав** 

МДП " Радiо i телебачення", iнженер 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

01.05.2017, 3 роки 

9) опис Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа 

не надавала. Повноваження та обов'язки посадової 

особи визначенi Статутом Товариства. Розголошення 

розмiру виплаченої винагороди не передбачено 

внутрiшнiми нормативними документами товариства. 

Обрано з 01.05.2017р. на підставі рішення загальних 

зборів акціонерів (Протокол від 20.04.2017р.). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа емiтента не має. Стаж 

керiвної роботи (рокiв) - 21 років. Попереднi посади: 

МДП " Радiо i телебачення", iнженер. Посади на будь 

- яких iнших пiдприємствах не обiймає. 

 

1) посада* член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Тишко Анатолiй Iванович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н 

4) рік народження** 1955 

5) освіта** вища, Київський iнститут iнженерiв цивiльної авiацiї, 

радiоiнженер,1979 

6) стаж роботи (років)** 16 

7) найменування підприємства та попередня посада, 

яку займав** 

ВАТ "Радiо i телебачення" iнженер 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

01.05.2017, 3 роки 

9) опис Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа 

не надавала. Повноваження та обов'язки посадової 

особи визначенi Статутом Товариства. Розголошення 

розмiру виплаченої винагороди не передбачено 

внутрiшнiми нормативними документами товариства. 

Обрано з 01.05.2017р. на підставі рішення загальних 

зборів акціонерів (Протокол від 20.04.2017р.). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа емiтента не має. Стаж 

керiвної роботи (рокiв) - 16 років. Попереднi посади: 

ВАТ "Радiо i телебачення" iнженер. Посади на будь - 

яких iнших пiдприємствах не обiймає. 

 

1) посада* член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Кузнецов Микола Степанович 



3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н 

4) рік народження** 1959 

5) освіта** середньоспецiальна, радiо-телемастер, 1976 

6) стаж роботи (років)** 21 

7) найменування підприємства та попередня посада, 

яку займав** 

МДП " Радiо i телебачення", рег. радiоапаратури 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

01.05.2017, 3 роки 

9) опис Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа 

не надавала. Повноваження та обов'язки посадової 

особи визначенi Статутом Товариства. Розголошення 

розмiру виплаченої винагороди не передбачено 

внутрiшнiми нормативними документами товариства. 

Обрано з 01.05.2017р. на підставі рішення загальних 

зборів акціонерів (Протокол від 20.04.2017р.). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа емiтента не має. Стаж 

керiвної роботи (рокiв) - 21 років. Попереднi посади: 

МДП " Радiо i телебачення", рег. радiоапаратури. 

Посади на будь - яких iнших пiдприємствах не 

обiймає. 

 

1) посада* Голова Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Чекригiна Алла Петрiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н 

4) рік народження** 1954 

5) освіта** середньоспецiальна, бухгалтер, 1992 

6) стаж роботи (років)** 17 

7) найменування підприємства та попередня посада, 

яку займав** 

МДП "Радiо i телебачення", бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

01.05.2017, 3 роки 

9) опис Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа 

не надавала. Повноваження та обов'язки посадової 

особи визначенi Статутом Товариства. Розголошення 

розмiру виплаченої винагороди не передбачено 

внутрiшнiми нормативними документами товариства. 

Обрано з 01.05.2017р. на підставі рішення загальних 

зборів акціонерів (Протокол від 20.04.2017р.). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа емiтента не має. Стаж 

керiвної роботи (рокiв) - 17 років. Попереднi посади: 

МДП "Радiо i телебачення", бухгалтер. Посади на 

будь - яких iнших пiдприємствах не обiймає. 

 

1) посада* Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Якубович Валерiй Iванович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н 

4) рік народження** 1935 

5) освіта** Середня загальна 

6) стаж роботи (років)** 28 

7) найменування підприємства та попередня посада, 

яку займав** 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Радiо i телебачення" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

01.05.2017, 3 роки 

9) опис Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа 

не надавала. Повноваження та обов'язки посадової 

особи визначенi Статутом Товариства. Розголошення 

розмiру виплаченої винагороди не передбачено 

внутрiшнiми нормативними документами товариства. 

Обрано з 01.05.2017р. на підставі рішення загальних 



зборів акціонерів (Протокол від 20.04.2017р.). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа емiтента не має. Стаж 

керiвної роботи (рокiв) - 28 років. Попереднi посади: 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Радiо i телебачення". 

Посади на будь - яких iнших пiдприємствах не 

обiймає. 

 

1) посада* Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Мостицький Леонiд Федорович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н 

4) рік народження** 1956 

5) освіта** середня загальноосвiтня 

6) стаж роботи (років)** 21 

7) найменування підприємства та попередня посада, 

яку займав** 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Радiо i телебачення" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

01.05.2017, 3 роки 

9) опис Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа 

не надавала. Повноваження та обов'язки посадової 

особи визначенi Статутом Товариства. Розголошення 

розмiру виплаченої винагороди не передбачено 

внутрiшнiми нормативними документами товариства. 

Обрано з 01.05.2017р. на підставі рішення загальних 

зборів акціонерів (Протокол від 20.04.2017р.). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа емiтента не має. Стаж 

керiвної роботи (рокiв) - 21 років. Попереднi посади: 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Радiо i телебачення". 

Посади на будь - яких iнших пiдприємствах не 

обiймає. 

 

* 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. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

     прості 

іменні 

прості на 

пред'явник

а 

привілейов

ані іменні 

привілейов

ані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова правлiння Осадчий Вадим 

Вячеславович 

д/н 18575 3,756775 18575 0 0 0 

Перший заступник Голови 

правлiння 

Волошин Борис Львович д/н 63356 12,813688 63356 0 0 0 

Член правлiння - Головний 

бухгалтер 

Чепiга Ганна Валентинiвна д/н 52396 10,597039 52396 0 0 0 

Член правління Калiнiн Юрiй Олексiйович д/н 9228 1,866354 9228 0 0 0 

Член правління Митник Олександр 

Вiкторович 

д/н 58721 11,876264 58721 0 0 0 

Голова Наглядової ради Любарський Едуард 

Петрович 

д/н 6435 1,301472 6435 0 0 0 

член Наглядової ради Тишко Анатолiй Iванович д/н 1635 0,330677 1635 0 0 0 

член Наглядової ради Кузнецов Микола 

Степанович 

д/н 1000 0,202249 1000 0 0 0 

Голова Ревiзiйної комiсiї Чекригiна Алла Петрiвна д/н 3900 0,788771 3900 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Якубович Валерiй Iванович д/н 10530 2,129682 10530 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Мостицький Леонiд 

Федорович 

д/н 2600 0,525847 2600 0 0 0 

Усього 228376 46,188820 228376 0 0 0 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



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) 

Кількість за видами акцій 

     прості іменні привілейовані іменні 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

   прості іменні привілейовані 

іменні 

Осадча Тетяна Михайлiвна 168364 34,051452 168364 0 

Волошин Борис Львович 63356 12,813688 63356 0 

Митник Олександр Вiкторович 58721 11,876264 58721 0 

Чепiга Ганна Валентинiвна 52396 10,597039 52396 0 

Усього 342837 69,338500 342837 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). 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 
 

Вид загальних зборів чергові позачергові 

(*) X  

Дата проведення 20.04.2017 

Кворум зборів ** 89,400000 

Опис Перелiк питань, що виносяться на голосування 

(Порядок денний): 

1. Обрання робочих органiв загальних зборiв. 

2. Звiт Правлiння про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 

роцi. 

3. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк. 

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. 

5. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi 

Товариства, затвердження рiчного звiту та балансу за 

2016 рiк. 

6. Розподiл прибутку (визначення порядку покриття 

збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у 2016 роцi. 

7. Визначення основних напрямкiв дiяльностi 

Товариства у 2017-2018 р.р. 

8. Обрання голови та членів Наглядової ради 

Товариства. 

9.Обрання голови та членів Ревізійної комісії 

Товариства. 

10. Обрання голови та членів виконавчого органу 

Правління товариства. 

Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв та 

подавала пропозицiї до перелiку питань порядку 

денного - Наглядова рада. Результати розгляду питань 

порядку денного - рiшення по всiм питанням 

затвердженi одноголосно. 

 

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі. 

 

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства. 
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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 

ідентифікаційн

ий номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість (грн.) 

Кількість акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19.08.2011 345/10/1/11 Територiальне 

управлiння 

ДКЦПФР в м. 

Києвi та 

Київськiй 

областi 

UA4000127856 Акція проста 

бездокументар

на іменна 

Бездокументар

ні іменні 

0,25 494440 123610,00 100,000000 

Опис Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту 

лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: акцiї в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались 

Мета додаткової емiсiї: додаткова емiсiя не здiйснювалась Спосiб розмiщення: не здійснювалось. 
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
Найменування основних 

засобів  

Власні основні засоби 

(тис. грн.)  

Орендовані основні 

засоби (тис. грн.)  

Основні засоби, всього 

(тис. грн.)  

 на початок 

періоду  

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду  

на кінець 

періоду  

на початок 

періоду  

на кінець 

періоду  

1 3 4 5 6 7 8 

1. Виробничого 

призначення:  

408 416 0 0 408 416 

будівлі та споруди 239 229 0 0 239 229 

машини та обладнання 87 116 0 0 87 116 

транспортні засоби 3 0 0 0 3 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 79 71 0 0 79 71 

2. Невиробничого 

призначення:  

0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього  408 416 0 0 408 416 

Опис Станом на 31.12.2017 основнi засоби Товариства 

вiдображенi в його балансi та iнших формах звiтностi 

в iсторичних цiнах за первiсною вартiстю, яка 

становить 3241,0 тис. грн. Сума зносу основних 

засобiв складає 2825,0 тис. грн.Залишкова вартiсть 

становить 416,0 тис. грн.Рух основних засобiв 

достовiрно вiдображено в бухгалтерському облiку та 

фiнансовiй звiтностi Товариства.Оцiнка, облiк та 

визнання основних засобiв, вiдображених у балансi 

Товариства, та iнших формах його звiтностi, в цiлому 

вiдповiдає вимогам П(С)БО № 7 "Основнi засоби". 

Переоцiнку основних засобiв в 2017 роцi Товариство 

не проводило.Аналiтичний та синтетичний облiк 

основних засобiв вiдповiдає чинному законодавству i 

його данi вiдповiднi даним балансу та даним 

iнвентаризацiй, якi проведенi станом на 31 грудня 

2017 року. Знос основних засобiв розраховується за 

встановленими нормативами та згiдно чинного 

законодавства України, без змiни облiкової полiтики 

згiдно з введеним в дiю в 2000 роцi П(С)БО № 7 

"Основнi засоби".Суттєвих змiн у вартостi основних 

засобiв, а також обмежень на використання майна 

товариства не має. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

1 2 3 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)  1906 1652 

Статутний капітал (тис. грн.)  124 124 

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)  124 124 

Опис Вартість чистих активів розрахована за даними 

Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх 

видів зобов`язань і забезпечень, відображених в 

Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог 

Методичних рекомендацій щодо визначення вартості 

чистих активів акціонерного товариства, схвалених 

рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. 



Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує 

статутний капітал на 1782 тис.грн. Розрахункова 

вартість чистих активів перевищує скоригований 

статутний капітал на 1782 тис.грн. Вимоги частини 

третьої статті 155 Цивільного кодексу України 

дотримані. Зменшення статутного капіталу не 

вимагається. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 
 

Види зобов'язань Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0,00 X X 

у тому числі:     

Зобов'язання за цінними паперами X 0,00 X X 

у тому числі:     

за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0,00 X X 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0,00 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

X  X X 

за векселями (всього) X  X X 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

X 0,00 X X 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

X 0,00 X X 

Податкові зобов'язання X 301,00 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0,00 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 425,00 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 726,00 X X 

Опис Усього зобов'язань 726,0 тис. грн., з них: податковi 

зобов'язання - поточнi зобов'язання за розрахунками з 

бюджетом 301,0 тис. грн.; iншi зобов'язання: кредиторська 

заборгованiсть за товари,роботи, послуги - 10,0 тис.грн., 

розрахунками з бюджетом 301,0 тис. грн., у тому числi з 

податку на прибуток 51,0 тис. грн., поточнi зобов'язання за 

розрахунками зi страхування - 25,0 тис. грн., поточнi 

зобов'язання за розрахунками - з оплати працi - 96,0 тис. грн., 

поточнi забезпечення - 211,0 тис. грн., iншi поточнi 

зобов'язання - 83,0 тис. грн. 
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XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 
 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - 

фізичної особи - підприємця) 

ПП "Аудиторська фірма "Інсайт" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 

картки* платника податків - фізичної особи) 

33278507 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 29, оф.205 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 

Аудиторською палатою України 

№3609 12.02.2013 

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** 

№21 12.02.2013    

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність 

системи контролю якості, виданого Аудиторською 

палатою України 

338/3 26.01.2017 

Звітний період, за який проведено аудит фінансової 

звітності 

01.01.2017 - 31.12.2017 

Думка аудитора 02 - із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності)  

Номер та дата договору на проведення аудиту №6 16.03.2018 

Дата початку та дата закінчення аудиту 16.03.2018 - 10.04.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 10.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 12000,00 

  

* Cерія 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. 
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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 2017 1 0 

2 2016 1 0 

3 2015 1 0 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 
 Так (*) Ні (*) 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 

 

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  

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу? 
 Так (*) Ні (*) 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 

 

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 зменшення 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)  

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
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 

 

Інше (зазначити)  

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 

 



У разі скликання, але не проведення чергових 

загальних зборів зазначається причина їх 

непроведення 

д/н 

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: 3 

членів наглядової ради - акціонерів 3 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 

відсотками акцій 

0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 

відсотками акцій 

3 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше 

ніж 10 відсотками акцій 

0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше 

ніж 10 відсотками акцій 

0 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 
 Так (*) Ні (*) 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інші (запишіть)  

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради 

(кожного члена наглядової ради) зазначається 

інформація щодо її (їх) компетентності та 

ефективності, а також інформація щодо виконання 

наглядовою радою поставлених завдань 

д/н 

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 4 

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 

Інше (запишіть)  

Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів 

зазначається інформація щодо їх компетентності та 

ефективності. Зазначається інформація стосовно 

кількості засідань та яких саме комітетів наглядової 

ради 

д/н 

У разі проведення оцінки роботи комітетів 

зазначається інформація щодо їх компетентності та 

ефективності. Зазначається інформація стосовно 

кількості засідань та яких саме комітетів наглядової 

ради 

д/н 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
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)  

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 
 Так (*) Ні (*) 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  

Знання у сфері фінансів і менеджменту X  

Особисті якості (чесність, відповідальність) X  

Відсутність конфлікту інтересів X  

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 

 

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)  

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві 

ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 

створено ревізійну комісію / так, введено посаду 

ревізора / ні) 

так, створено ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3 

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років? 
2 

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань 

(*) 
 Загальні збори 

акціонерів 

Наглядова рада Виконавчий 

орган 

Не належить до 

компетенції 

жодного органу 

Визначення основних напрямів 

діяльності (стратегії) 

Ні Так Ні Ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів)  

Ні 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 Так Ні Ні Ні 



повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 

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 Так Ні Ні 

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  

Ні Так Ні Ні 

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці. 

 

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 (*) Ні (*) 

Положення про загальні збори акціонерів   X  

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган X  

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 

Інше (запишіть)   

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства (*)? 
 Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікується 

у пресі, 

оприлюднюєт

ься в 

загальнодосту

пній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються на 

запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-сторі

нці 

акціонерного 

товариства 

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 Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх 

проведення  

Так Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  

Ні Ні Так Ні Ні 

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці. 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 

фінансової звітності? (так/ні) 
так 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки 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 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 
 Так (*) Ні (*) 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган X  

Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 

 

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

З якої причини було змінено аудитора? 
 Так (*) Ні (*) 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови угоди з аудитором X  

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому 

році? 
 Так (*) Ні (*) 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада   X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились   X 

Інше (запишіть)  

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 

 

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

З власнї 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)  

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 

 

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у ні 



сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/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)  

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох 

років*? 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  

Не визначились Х 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) 
ні 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) 
ні 

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? 

(так/ні) 
ні 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління 

вкажіть дату його прийняття: 

 

яким органом управління прийнятий: д/н 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) 
 

укажіть яким чином його оприлюднено: д/н 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання 

кодексу корпоративного управління (принципів, 

правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на 

джерело розміщення їх тексту), відхилення та 

причини такого відхилення протягом року  

д/н 

 

Звіт про корпоративне управління* 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 

Товариство не є фінансовою установою. 

 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 

установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для 

фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам 

та зміну їх складу за рік. 

Товариство не є фінансовою установою. 

 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого 

органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі 

або споживачам фінансових послуг. 

Товариство не є фінансовою установою. 

 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової 



установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких 

заходів. 

Товариство не є фінансовою установою. 

 

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи. 

Товариство не є фінансовою установою. 

 

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 

(контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності 

відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

Товариство не є фінансовою установою. 

 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 

фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 

Товариство не є фінансовою установою. 

 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 

встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Товариство не є фінансовою установою. 

 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є 

комерційною таємницею), або про їх відсутність. 

Товариство не є фінансовою установою. 

 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

Товариство не є фінансовою установою. 

 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 

протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; 

для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові). 

Товариство не є фінансовою установою. 

 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
загальний стаж аудиторської діяльності 

Товариство не є фінансовою установою. 

 

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

Товариство не є фінансовою установою. 

 

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року 

Товариство не є фінансовою установою. 

 

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора 

Товариство не є фінансовою установою. 

 

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

Товариство не є фінансовою установою. 

 

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання 

недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені 

органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

Товариство не є фінансовою установою. 

 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 
наявність механізму розгляду скарг 

Товариство не є фінансовою установою. 

 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги 

Товариство не є фінансовою установою. 



 

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 

(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) 

Товариство не є фінансовою установою. 

 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх 

розгляду. 

Товариство не є фінансовою установою. 

 

 
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 



 коди 

Дата (рік, місяць, число) 18 01 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "РАДIО I ТЕЛЕБАЧЕННЯ" за ЄДРПОУ 13694978 

Територія  за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-правова 

форма господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності Дiяльнiсть у сферi радiомовлення за КВЕД 60.10 

Середня кількість працівників, осіб (1) 43   

Адреса, телефон: 04071, м. Київ, вул. Олегiвська, буд. 34-Б (044) 425-18-29 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) 

(форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v  

за міжнародними стандартами фінансової звітності   

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
 

На 31.12.2017 

 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 

 

Актив Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

На дату переходу 

на міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи     

Нематеріальні активи 1000 3 2  

первісна вартість 1001 8 8 0 

накопичена амортизація 1002 (5) (6) 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби 1010 408 416  

первісна вартість 1011 3271 3241 0 

знос 1012 (2863) (2825) 0 

Інвестиційна нерухомість 1015    

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 0 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи 1020    

Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 0 0 0 

Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції:     

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

1030 11 11 0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 

1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 422 429  

II. Оборотні активи     

Запаси 1100 113 116 0 

- виробничі запаси 1101 0 0 0 

- незавершене виробництво 1102 0 0 0 

- готова продукція 1103 0 0 0 

- товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 

1125 596 384 0 



Дебіторська заборгованість за розрахунками:     

за виданими авансами 1130 0 0 0 

з бюджетом 1135 0 0 0 

- у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

нарахованих доходів 

1140 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 

внутрішніх розрахунків 

1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 795 1120 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 82 529 0 

- готівка 1166 0 0 0 

- рахунки в банках 1167 82 529 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 2 3 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

- в резервах довгострокових зобов'язань 1181 0 0 0 

- в резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

- в резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

- в інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 52 51 0 

Усього за розділом II 1195 1640 2203  

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 

1200 0 0 0 

Баланс 1300 2062 2632  

Пасив Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

На дату переходу 

на міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Власний капітал     

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 124 124 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 518 518 0 

- емісійний дохід 1411 0 0 0 

- накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1010 1264 0 

Неоплачений капітал 1425 0 0 0 

Вилучений капітал 1430 0 0 0 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 1652 1906  

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення     

Відстрочені податкові зобов'язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов'язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

- довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

- благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 0 

- резерв довгострокових зобов'язань 1531 0 0 0 

- резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 

- резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

- інші страхові резерви 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595    

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення     

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:     

довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0 0 

товари, роботи, послуги 1615 17 10 0 



розрахунками з бюджетом 1620 127 301 0 

- у тому числі з податку на прибуток 1621 1 51 0 

розрахунками зі страхування 1625 0 25 0 

розрахунками з оплати праці 1630 0 96 0 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 

1635 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 

з учасниками 

1640 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 

розрахунків 

1645 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 

діяльністю 

1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 131 211 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов'язання 1690 135 83 0 

Усього за розділом IІІ 1695 410 726  

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного 

фонду 

1800 0 0 0 

Баланс 1900 2062 2632  

 

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

статистики. 

Примітки: 

д/н 

 

 

 Керівник   Осадчий Вадим Вячеславович 

 

 Головний бухгалтер   Чепiга Ганна Валентинiвна 
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 коди 

Дата (рік, місяць, число) 18 01 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "РАДIО I ТЕЛЕБАЧЕННЯ" за ЄДРПОУ 13694978 

 найменування   

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
 

За 2017 р. 

 Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 

 

І. Фінансові результати 

Стаття Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 12020 10531 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (7881) (7984) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий:    

прибуток 2090 4139 2547 

збиток 2095   

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

- зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 4 0 

- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 

2121 0 0 

- дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 (3836) (2510) 

Витрати на збут 2150 0 0 

Інші операційні витрати 2180 (2) (91) 

- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 

2181 0 0 

- витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності:    

прибуток 2190 305  

збиток 2195  (54) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 5 84 

Інші доходи 2240 0 0 

- дохід від  благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 0 0 

Втрати від участі в капіталі 2255 0 0 

Інші витрати 2270 0 (1) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування:    

прибуток 2290 310 29 

збиток 2295   

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -56 -5 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат:    

прибуток 2350 254 24 

збиток 2355   

II. Сукупний дохід 

Стаття Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 



1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 254 24 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 372 145 

Витрати на оплату праці 2505 1118 881 

Відрахування на соціальні заходи 2510 245 187 

Амортизація 2515 35 13 

Інші операційні витрати 2520 2068 1375 

Разом 2550 3838 2601 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Стаття Код 

рядка 

За звітній період За попередній період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 494440 494440 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 494440 494440 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,5137 0,0485 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,5137 0,0485 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки: 

д/н 

 

 

 Керівник   Осадчий Вадим Вячеславович 

 

 Головний бухгалтер   Чепiга Ганна Валентинiвна 
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 коди 

Дата (рік, місяць, число) 18 01 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "РАДIО I ТЕЛЕБАЧЕННЯ" за ЄДРПОУ 13694978 

 найменування   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
 

За 2017 р. 

 Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності    

Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 14753 12258 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 18 11 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 

рахунках 

3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 0 0 

Витрачання на оплату:    

Товарів (робіт, послуг) 3100 (7981) (8459) 

Праці 3105 (2087) (1735) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (560) (467) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (3386) (2059) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (5) (100) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 (1513) (751) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (1868) (1208) 

Витрачання на оплату авансів 3135 0 0 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (268) (1) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0 0 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 0 0 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0 0 

Інші витрачання 3190 (47) (4) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 442 (456) 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

Надходження від реалізації:    

фінансових інвестицій 3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

відсотків 3215 5 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0  

Інші надходження 3250 0 84 

Витрачання на придбання:    

фінансових інвестицій 3255 0 0 

необоротних активів 3260 0 0 

Виплати за деривативами 3270 0 0 

Витрачання на надання позик 3275 0 0 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 0 0 



Інші платежі 3290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 5 84 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

Надходження від:    

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на:    

Викуп власних акцій 3345 0 0 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 0 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 0 0 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0 0 

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0 0 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах 

3375 0 0 

Інші платежі 3390 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 447 (372) 

Залишок коштів на початок року 3405 82 454 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 529 82 

 

Примітки: 

д/н 

 

 

 Керівник   Осадчий Вадим Вячеславович 

 

 Головний бухгалтер   Чепiга Ганна Валентинiвна 
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 коди 

Дата (рік, місяць, число) 18 01 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "РАДIО I ТЕЛЕБАЧЕННЯ" за ЄДРПОУ 13694978 

 найменування   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
 

За 2017 р. 

 Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006 

 

Стаття Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період попереднього 

року 

  надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

І. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності 

     

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 

3500 0 0 0 0 

Коригування на:      

амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від нереалізованих 

курсових різниць 

3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від неопераційної 

діяльності та інших негрошових 

операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 

3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, утримуваних 

для продажу та груп вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 

3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 

необоротних активів 

3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) оборотних 

активів 

3550 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів 

3552 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, послуги 

3553 0 0 0 0 

- зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської заборгованості 

3554 0 0 0 0 

- зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 

3556 0 0 0 0 

- зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 

3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 

зобов'язань 

3560 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

3564 0 0 0 0 



розрахунками з оплати праці 

- збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 

3566 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 

3567 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 

3570 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 

3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 

     

Надходження від реалізації:      

фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих:      

відсотків 3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення позик 3230 0  0  

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці 

3235 0  0  

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання:      

фінансових інвестицій 3255 X 0 X 0 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275  X  X 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці 

3280  X  X 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності 

3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 

     

Надходження від:      

Власного капіталу 3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві 

3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на:      

Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Cплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Cплату заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Придбання частки в дочірньому 

підприємстві 

3370 X 0 X 0 

Виплати неконтрольованим часткам 

у дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності 

3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 

3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 

3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки: 



д/н 

 

 

 Керівник   Осадчий Вадим Вячеславович 

 

 Головний бухгалтер   Чепiга Ганна Валентинiвна 
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 коди 

Дата (рік, місяць, число) 18 01 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "РАДIО I ТЕЛЕБАЧЕННЯ" за ЄДРПОУ 13694978 

 найменування   

 

Звіт про власний капітал 
 

За 2017 р. 

 Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 

 

Стаття Код 

рядка 

Зареєстрований 

(пайовий) 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 124 0 518 0 1010 0 0 1652 

Коригування:          

Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року 

4095 124 0 518 0 1010 0 0 1652 

Чистий прибуток (збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 254 0 0 254 

Інший сукупний дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:          

Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, належна 

до бюджету відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 



Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних (цільових) 

фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:          

Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:          

Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної вартості 

акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 254 0 0 254 

Залишок на кінець року 4300 124 0 518 0 1264 0 0 1906 

 

Примітки: 

д/н 

 

 

 Керівник   Осадчий Вадим Вячеславович 

 

 Головний бухгалтер   Чепiга Ганна Валентинiвна 
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Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (примітки) 
 

 

ПрАТ "РАТЕЛ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМІТКИ  

ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ  

31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ 

 

 

 

  

 

1. ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕНЕ ТОВАРИСТВО "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" 

 

Приватне акціонерне товариство "РАТЕЛ" (надалі - ПрАТ "РАТЕЛ", Товариство).  

Повна назва Товариства: Приватне акціонерне товариство "Радіо і телебачення ". 

Ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ: 13694978. 

Дата державної реєстрації: 26 грудня 1995 року. 

Товариство є суб'єктом підприємницької діяльності - юридичною особою і здійснює в Україні 

фінансово-господарську діяльність, спрямовану на одержання прибутку від проведення діяльності в сфері 

радіомовлення. Основним видом діяльності Товариства є діяльність в сфері радіомовлення.  

Місцезнаходження Товариства: 04071, м. Київ, вул. Олегівська, буд. 34-Б.  

Телефон, телефакс: (044) 425-14-37. 

Кількість персоналу: чисельність 43 чоловіка. 

Дана фінансова звітність була схвалена Правлінням та Наглядовою радою Товариства 23 лютого 2018 року. 

Економічне (операційне) середовище. На даний час держава Україна зазнає цілий перелік політичних та 

економічних змін, наслідки яких Товариство  зазнало та може зазнати в майбутньому. Ризики проведення 

господарської діяльності на території України пов`язані з нестабільною політичною системою, податковою 

політикою держави, постійною зміною законодавчої та нормативно-правової бази, тощо.    

 

2. ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ МСФЗ 

 

Зазначена фінансова звітність ПрАТ "РАТЕЛ" підготовлена у відповідності з вимогами Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ), випущених Комітетом з Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(надалі - "КМСФЗ"), та тлумачень, опублікованих Міжнародним Комітетом з тлумачення фінансової звітності 

(надалі - "МКТФЗ"). 

Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності регламентується МСФЗ 1 "Перше 

застосування МСФЗ". Датою першого застосування МСФЗ ПрАТ "РАТЕЛ" є дата 31.12.2013 року. 

 

3. ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ МСФЗ 

 

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою 

достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства 

для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.  

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, є 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

(МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

(РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2017 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства 

фінансів України (версія перекладу українською мовою - 2016 рік).  

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам 

чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2017 року, дотримання яких забезпечує 

достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої 



інформації. 

При виборі і застосуванні облікових політик Товариство керується відповідними стандартами та 

інтерпретаціями, з урахуванням роз'яснень щодо їх застосування, випущених радою з МСФЗ. За відсутності 

конкретних стандартів та інтерпретацій, керівництво Товариства самостійно розробляє облікову політику та 

забезпечує її застосування таким чином, щоб інформація, яка надається у фінансовій звітності, відповідала 

концепції, принципам, якісним характеристикам та іншим вимогам МСФЗ 

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалось також вимогами національних законодавчих та 

нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в 

Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ. 

Активи та зобов'язання визнаються у фінансовій звітності, якщо є ймовірність надходження або вибуття 

майбутньої економічної вигоди, пов'язаної з такими активами та зобов'язаннями, та вони мають вартість, яку 

можна достовірно визначити. 

 

4. МСФЗ, ЯКІ ПРИЙНЯТІ, АЛЕ ЩЕ НЕ НАБУЛИ ЧИННОСТІ 

 

В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено такі стандарти 

як МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" та МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами", які набувають чинності 01 

січня 2018 року.  

За рішенням Керівництва Товариства, МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами" до дати набуття чинності не 

застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на фінансову звітність Товариства за 

період, що закінчується 31 грудня 2017 року. 

Оскільки застосування МСФЗ раніше дати набуття чинності дозволяється, то Товариством застосовується 

МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" до фінансових звітів Товариства у за період, що закінчується 31 грудня 2017 

року. МСФЗ 9 впроваджує нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових активів і зобов'язань. Тому 

положення цього стандарту суттєво впливає на фінансову звітність Товариства. 

Також на дату затвердження даної фінансової звітності були випущені, але не набрали чинності такі наступні 

стандарти, тлумачення та зміни до стандартів, та які офіційно не наведені на веб-сайті Міністерства фінансів 

України.  Товариство не застосовує їх достроково. 

 

Основні проекти Дата набрання чинності згідно СМСФЗ Дата вступу для ЄС 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Класифікація та оцінка операцій по виплатам на основі акцій" 01 січня 2018

 не затвержено 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 "Страхові контракти" "Застосування МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти" 

разом з МСФЗ (IFRS) 4 "Страхові контракти" 01 січня 2018 не затвержено 

Поправки до МСБО (IАS) 40 "Інвестиційна нерухомість" 01 січня 2018 не затвержено 

Щорічні вдосконалення до МСФО цикл 2014-2016рр.: 

- МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" 

- МСБО (IАS) 28 "Консолідована та окрема фінансова звітність" 01 січня 2018 не затвержено 

КР МСБО (IFRIC) 22 "Операції в іноземній валюті та авансові платежі в рахунок відшкодування" 01 січня 

2018 не затвержено 

МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" 01 січня 2019 не затвержено 

 

5. МСФЗ, ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬСЯ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДОБРОВІЛЬНО 

 

Також на дату затвердження даної фінансової звітності були випущені, але не набрали чинності такі наступні 

стандарти, тлумачення та зміни до стандартів, та які офіційно не наведені на веб-сайті Міністерства фінансів 

України. Товариство не застосовує їх достроково. 

Рада з МСФЗ прийняла рішення відкласти офіційну дату вступу в дію даних поправок на невизначений час. 

 

Основні проекти Дата набрання чинності згідно СМСФЗ Дата вступу для ЄС 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 "Консолідована фінансова звітність"  та МСБО (IАS) 28 "Консолідована та 

окрема фінансова звітність" 

"Продаж активів або їх передача у якості вкладу, здійснена між інвестором та його асоційованим або спільним 

підприємством" - не затвержено 

 

6. МСФЗ, ЯКІ НАБРАЛИ ЧИННОСТІ НЕЩОДАВНО 

 

Також на дату затвердження даної фінансової звітності були випущені, але офіційно не наведені на веб-сайті 

Міністерства фінансів України такі наступні стандарти, тлумачення та зміни до стандартів. Товариство не 

застосовує їх достроково. 

 

Основні проекти Дата набрання чинності згідно СМСФЗ Дата вступу для ЄС 

 "Проект перегляду вимог до розкриття інформації" Поправки до МСБО (IАS) 7. 01 січня 2017 не 



затвержено 

"Визнання відстрочених податкових активів у відношенні нереалізованих збитків. Поправки до МСБО (IАS) 12 

. 01 січня 2017 не затвержено 

Щорічні вдосконалення до МСФО цикл 2014-2016рр. Поправки до МСФЗ (IFRS) 12  01 січня 2017 не 

затвержено 

 

Наслідки застосування в майбутньому нових стандартів та змін до стандартів залежатимуть від активів i 

зобов'язань, що матиме Товариство на дату їх застосування, тому визначити їх майбутній вплив в кількісному 

виразі на даний час неможливо. Керівництво Товариства оцінює можливий вплив від застосування нових 

(оновлених) стандартів, тлумачень i не виключає їх вплив на облікову політику в майбутньому, на необхідність 

перегляду процедур, що використовуються для визначення справедливої вартості та на класифікацію i оцінку 

фінансових активів та зобов'язань Товариства. 

 

7. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ В УМОВАХ ГІПЕРІНФЛЯЦІЇ 

 

Керівництвом Товариства проаналізовано критерії, які характеризують показник гіперінфляції передбачені у 

параграфі 3 МСБО (IAS) 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції", до уваги були прийняті додаткові 

характеристики, а саме фактор динаміки змін рівня інфляції, прогноз Національного банку України щодо 

інфляції на наступний звітний період. Керівництво Товариства прийшло до висновку, що не можна однозначно 

ідентифікувати наявність гіперінфляції в економіці функціональної валюти України, гривні. При складанні цієї 

фінансової звітності не застосовувалися норми стандарту МСБО (IAS) 29. Показники фінансової звітності не 

перераховувалися з метою відображення впливу інфляції. 

 

8. БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

При складанні фінансової звітності керівництво ПрАТ "РАТЕЛ" оцінює здатність продовжувати свою 

діяльність. Фінансова звітність в обов'язковому порядку складається на основі допущення про безперервність 

діяльності, за винятком випадків, коли керівництво або саме має намір ліквідувати Товариство або призупинити 

її діяльність, або змушено обрати такий спосіб дій у відсутності іншої розумної альтернативи. 

 

 

9. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ, ЯКІ МАЛИ МІСЦЕ У ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА  

 

9.1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Згідно з МСБО 8, облікові політики охоплюють конкретні принципи, основи, домовленості та правила, які 

застосовуються при складанні та поданні фінансової звітності підприємства. Надалі викладені основні 

положення облікової політики ПрАТ "РАТЕЛ", які використовувалися при складання даної фінансової 

звітності. Облікова політика прийнята Товариством 01.01.2015 року та застосовувалась послідовно та незмінно. 

 

9.2. БАЗА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ 

 

Дана фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної собівартості, а також балансової вартості 

активів, зобов`язань та власного капіталу з урахуванням коригувань та рекласифікацій. Історична собівартість 

зазвичай визначається на основі справедливої вартості компенсації, сплаченої в обмін на товари та послуги. 

 

Справедлива вартість визначається як ціна, яка була б отримана у результаті продажу активу або сплачена у 

результаті передачі зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки, незалежно від 

того, чи ця ціна безпосередньо спостерігається на ринку або оцінена із використанням іншої методики оцінки. 

Під час оцінки справедливої вартості активу або зобов'язання Товариство бере до уваги характеристики 

відповідного активу або зобов'язання так, якби учасники ринку враховували ці характеристики під час 

визначення ціни активу або зобов'язання на дату оцінки. 

 

9.3. ВАЛЮТА БАЛАНСУ ТА ВАЛЮТА ЗВІТНОСТІ 

 

Функціональною валютою даної  фінансової звітності є українська гривня.   

 

9.4. ВИКОРИСТАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СУДЖЕНЬ, ПРИПУЩЕНЬ ТА ОЦІНОК 

 

Підготовка фінансової звітності у відповідності з вимогами МСФЗ, вимагає від керівництва використання 

професійних суджень, припущень, оцінок, які можуть впливати на положення облікової політики. 

Дана  фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Товариство є організацією, здатною 



продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Керівництво та учасники мають намір і в подальшому 

розвивати господарську діяльність Товариства в Україні. На думку керівництва, застосування припущення 

щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі є адекватним, враховуючи 

належний рівень достатності його капіталу, зобов'язання учасників надавати підтримку Товариству, а також на 

основі історичного досвіду, який свідчить, що короткострокові зобов'язання будуть рефінансовані у ході 

звичайної господарської діяльності.  

 

9.5. СКЛАД ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Фінансова звітність ПрАТ "РАТЕЛ" містить структуроване представлення фінансового стану та здійснених 

операцій, поєднуючи їх у широкі категорії відповідно до їхніх економічних характеристик. Фінансова звітність 

забезпечує інформацію про наступні показники Товариства: 

" активи; 

" зобов'язання; 

" власний капітал; 

" доходи та видатки, включаючи прибутки та збитки; 

" інші зміни у власному капіталі;  

" рух грошових коштів. 

1. Баланс 

Відповідно до МСБО 1 "Представлення фінансової звітності" (МСБО 1) баланс відображає згруповані в 

певному порядку й узагальнені відомості про активи Товариства та джерелах їх утворення в єдиному 

грошовому вимірі на конкретну дату. 

2. Звіт про прибутки та збитки (Звіт про фінансові результати) 

Відповідно до МСБО 1 "Представлення фінансової звітності" (МСБО 1) звіт про прибутки й збитки відображає 

доходи й видатки, а також результат фінансово-господарчої діяльності компанії у звітному періоді. 

3. Звіт про зміни у власному капіталі 

Відповідно до МСБО 1 "Представлення фінансової звітності" (МСБО 1) звіт про зміни у власному капіталі 

відображає збільшення або зменшення чистих активів або зміну їх стану протягом періоду.  

4. Звіт про рух грошових коштів 

Звіт про рух грошових коштів представляє потоки коштів за період, класифікуючи їх по операційній, 

інвестиційній і фінансовій діяльності. МСБО 7 "Звіти про рух грошових коштів" (МСБО 7) установлює вимоги 

для представлення звіту про рух грошових коштів і пов'язаних з ним розкриттів. 

Товариство використовує прямий метод визначення потоку коштів від діяльності. 

5. Примітки до фінансової звітності 

Примітки до  фінансової звітності Товариства: 

" Представляють інформацію про основні принципи та методи підготовки  фінансової звітності, а також 

про значні аспекти Облікової політики; 

" Розкривають інформацію, необхідну за вимогами МСФЗ, яка не представлена в основних формах 

фінансової звітності; 

" Забезпечують додаткову інформацію, яка не представлена в самій фінансовій звітності, але необхідна для 

об'єктивного представлення. 

Метою фінансової звітності є надання інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових 

коштів ПрАТ "РАТЕЛ", яка була б корисна для широкого кола користувачів при прийнятті економічних 

рішень.  

 

9.6. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ`ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

У відповідності до МСБО 24 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін", пов'язаними вважаються сторони, 

одна з яких має можливість контролювати або значною мірою впливати на операційні та фінансові рішення 

іншої сторони. При розгляді питання, чи є сторони пов'язаними сторонами, до уваги береться зміст 

взаємовідносин сторін, а не лише їх юридична форма. Пов'язані сторони можуть проводити операції, які не 

проводились би між сторонами, що не є пов'язаними. Умови таких операцій можуть відрізнятись від умов 

операцій між сторонами, що не є пов'язаними.  

Пов'язаними сторонами Товариства є: 

" акціонери Товариства; (з них 4 фізичні особи, які володіють більше 10% акцій Товариства кожна, та в 

сукупності 69,33 %) 

" провідний управлінський персонал та члени їхніх сімей; 

Провідний управлінський персонал протягом 2016 року складався в середньому із 5 осіб (2016: 5 осіб). У 2017 

році компенсація провідному управлінському персоналу, що включена до складу витрат на персонал, включала 

заробітну плату і становила 780 тис. грн. 

Дивіденди в 2016-2017 роках не нараховувались та не виплачувались 

 

9.7. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ. АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА 

НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ. 

 



Класифікація, визнання, оцінка, визначення порядку обліку основних засобів та нематеріальних активів і 

розкриття інформації про них у фінансовій звітності здійснюється відповідно до вимог МСБО 16 "Основні 

засоби", облік збитків від знецінення основних засоби, що підлягають визнанню, - відповідно до МСБО 36 

"Знецінення активів". Облік об'єктів фінансової й операційної оренди визначений відповідно до вимог МСБО 

17 "Оренда",  МСБО 38 "Нематеріальні активи". 

Станом на 31.12.2017 року ПрАТ "РАТЕЛ"  не введених в експлуатацію необоротних активів не має. 

ПрАТ "РАТЕЛ" в обліку виділяє наступні групи основних засобів: 

" Будинки та  споруди;  

До даної групи Товариство відносить: адміністративні, виробничі, складські будинки та споруди, прибудови. 

" Машини та обладнання; 

" Транспортні засоби; 

" Інструменти, прилади, інвентар; 

До цієї групи відносяться наступні об'єкти: інструменти, прилади, робочий інвентар; офісні меблі й 

пристосування; офісна техніка, інформаційні системи й персональні комп'ютери 

" Інші основні засоби; 

" Малоцінні необоротні матеріальні активи 

Товариство володіє на правах повної власності та обчислює на балансі наступні необоротні активи ( за 

первісною вартістю), тис. грн.: 

 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

Будівлі та споруди 917 909 

Машини та обладнання  980 989 

Транспортні засоби  128 128 

Інструменти, прилади, інвентар          790 849 

Інші основні засоби    31 70 

МНМА  395 326 

Нематеріальні активи 8 8 

Всього 3241 3271 

Основні засоби відображаються Товариством за історичною вартістю, за вирахуванням накопиченої 

амортизації та визнаного збитку від знецінення, якщо такий є.  

Амортизація активів, які не введені в експлуатацію, починається з моменту, коли активи готові до їхнього 

використання за призначенням.  

Амортизація основних засобів нараховується на історичну вартість основних засобів з метою поступового 

списання протягом очікуваного строку корисного використання. Амортизація нараховується за прямолінійним 

методом. 

Нематеріальні активи враховуються по первісній вартості, за мінусом накопиченого зносу та накопичених 

збитків від знецінення. Амортизація нематеріальних активів розраховується щомісяця методом прямолінійного 

нарахування на основі корисного терміну служби. Термін корисної служби нематеріальних активів може 

обмежуватися терміном служби, певним умовами контракту по придбанню або використанні нематеріального 

активу, судженнями фахівця (наприклад, системного адміністратора для програмного забезпечення) або 

максимального строку, встановленого законодавством, але не більш 20 років. Нематеріальний актив з 

необмеженим терміном корисної служби не підлягає амортизації.  

 

  

9.8. ЗАПАСИ 

Визначення основних принципів і основ ведення бухгалтерського обліку товарно-матеріальних запасів 

здійснюється відповідно до МСБО 2 "Запаси". 

Товариство станом на 31.12.2017, в складі запасів облікує матеріали, комплектуючі, ПММ з метою 

використання їх в процесі господарської діяльності Товариства на загальну суму 116 тис. грн. 

 

9.9. КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ 

 

Визначення основних принципів і методів ведення бухгалтерського обліку, руху та використання грошових 

коштів і їх еквівалентів здійснюється відповідно до МСБО 7 "Звіти про рух грошових коштів", МСБО 32 

"Фінансові інструменти: подання", а також МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів", МСБО 39 "Фінансові 

інструменти: визнання та оцінка" 

 

Класифікація та облік коштів та їх еквівалентів. Товариство в обліку виділяє наступні групи коштів: кошти в 

касі; кошти на поточних рахунках у банках; банківські депозити; інші кошти. Усі грошові кошти ураховуються 

по номінальній вартості. 

Станом на кінець дня 31.12.2017 року залишки коштів Товариства на рахунках в банківських установах 

становлять 529 тис. грн.  

Відображення коштів у Звіті про Рух Грошових Коштів (ОДДС). Товариство складає звіт про рух грошових 

коштів (ОДДС) відповідно до МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів" і представляє його як складену частину 



своєї фінансової звітності за кожний період надання фінансової звітності. 

Звіт про рух грошових коштів, відображає потоки коштів за період, включаючи не тільки потоки коштів, а 

також прибутки та видатки еквівалентів і складається із трьох частин:  

" рух грошових коштів від операційної діяльності; 

" руху грошових коштів від інвестиційної діяльності; 

" руху грошових коштів від фінансової діяльності. 

  

9.10. ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ 

Класифікація, визнання, оцінка фінансових інструментів і розкриття інформації про них у фінансовій звітності 

здійснюється відповідно до МСБО 32 "Фінансові інструменти: розкриття та подання інформації", МСБО 39 

"Фінансові інструменти: визнання та оцінка" і МСФЗ 9 "Фінансові інструменти".  

ПрАТ "РАТЕЛ" визнає фінансові активи або фінансові зобов'язання у своїй звітності тільки тоді, коли воно 

підписує договір відносно покупки таких фінансових інструментів. Без наявності юридично дійсного договору 

та інших підтверджувальних документів (акт приймання/передачі), визнання фінансових інструментів не 

допускається. 

При первісному визнанні фінансового активу або фінансового зобов'язання ПрАТ "РАТЕЛ"  оцінює його по 

справедливій вартості, плюс витрати по угоді, прямо пов'язані із придбанням або випуском фінансового активу 

або фінансового зобов'язання, але лише тих активів і зобов'язань які не оцінюються по справедливій вартості з 

відображенням її зміни у звіті про фінансові результати взагалі. 

Станом на 31.12.2016 та 31.12.2017 року Товариство облікує в складі фінансових інвестицій внесок до 

статутного капіталу ТОВ "РАТЕЛ - ПРОДУКТ" (ЄДРПОУ 31307352) в сумі 11 210,0 грн., що становить 5% 

частки статутного капіталу ТОВ "РАТЕЛ-ПРОДУКТ". Тобто, Товариство не контролює діяльність Товариства 

"РАТЕЛ - ПРОДУКТ". 

Облік знецінення  фінансових  активів та зобов`язань. При знеціненні фінансового активу, збитки від 

знецінення визнаються ПрАТ "РАТЕЛ" тільки в тому випадку, якщо існують об'єктивні докази того, що частина 

відсотків, дивідендів або основної суми фінансового активу не буде виплачена повністю. 

При наявності об'єктивного доказу знецінення фінансового активу, і у випадку, якщо його балансова вартість 

(розрахована по методу амортизованої вартості) перевищує вартість, що відшкодовується, уважається, що 

фінансовий актив знецінився. вартість, що відшкодовується, дорівнює величині майбутніх грошових потоків, 

дисконтованих з ефективної ставки проценту. Балансова вартість зменшується до величини, що 

відшкодовується вартості шляхом створення резерву по відповідних до статей фінансових активів. Сума збитку 

включається у відповідний рядок звіту про фінансові результати за звітний період. 

При наявності об'єктивних доказів знецінення фінансових активів, що є в наявності для продажу, відображених 

по справедливій вартості, накопичений чистий збиток, який раніше був визнаний у капіталі, переноситься у звіт 

про прибутки й збитки, навіть якщо актив не був проданий. 

 

9.11. ДЕБІТОРСЬКА ТА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

Визначення основних принципів і методів ведення бухгалтерського обліку дебіторської й кредиторської 

заборгованості, проводиться відповідно до МСБО 32 "Фінансові інструменти: розкриття та представлення 

інформації" і МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання й оцінка" і МСБО 1 "Подання фінансової звітності". 

Класифікація заборгованості. В залежності від строку погашення, Товариство розділяє дебіторську і 

кредиторську заборгованість на короткострокову і довгострокову за видами операцій. 

Визнання та оцінка дебіторської та кредиторської  заборгованості. ПрАТ "РАТЕЛ" визнає кредиторську й 

дебіторську заборгованість тоді, коли вона стає стороною за договором у відношенні даного фінансового 

інструмента. Товариство визнає дебіторську й кредиторську заборгованість за методом нарахування по 

собівартості. 

Дебіторська заборгованість відображається у фінансовій звітності по справедливій вартості, яка визначається як 

собівартість, за винятком резерву по сумнівних боргах. 

Станом на 31.12.2017 року Товариство облікує на балансі дебіторську заборгованість за товари, роботи, 

послуги, в тому числі із постачальниками - на суму 384 тис. грн., яка має поточний  виробничий характер. 

Інші поточні активи станом на 31.12.2017 року складають 51 тис. грн. 

Резерв під списання та списання сумнівної дебіторської заборгованості. ПрАТ "РАТЕЛ" у 2017 році не 

створював резерв сумнівної заборгованості, так як не утримував на балансі дебіторську заборгованість, яка 

потребує такого нарахування. 

Станом на 31.12.2017 року Товариство облікує на балансі суму поточної кредиторської заборгованості за:  

" товари, роботи, послуги в сумі 10 тис. грн.;  

" за розрахунками з бюджетом - 301 тис. грн. (в тому числі з податку на прибуток - 51 тис. грн.); 

" за розрахунками зі страхування - 25 тис. грн.; 

" за розрахунками з оплати праці - 96 тис. грн. 

Станом на 31.12.2017 року Товариство облікує поточні забезпечення в сумі 211 тис. грн.  

Також, станом на 31.12.2017 року Товариство облікує в складі поточних зобов`язань суму поточних зобов'язань 

83,0 тис. грн , що являють собою суми ПДВ на перераховані аванси. 

 



9.12. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Внески в статутний капітал Товариства визнаються за історичною вартістю.  

Станом на 31.12.2017 року зареєстрований капітал Товариства становив 124 тис. грн., оплачений учасниками 

повністю. 

Величина додаткового капіталу на 31.12.2017 року становить 518 тис. грн. Додатковий капітал сформований 

Товариством в минулих періодах. 

В звітному періоді зміни в статутному капіталі Товариства не відбувалися. 

Державної частки в складі статутного капіталу Товариства немає.  

Резерви капіталу - резерви, відображені у складі капіталу - протягом 2017 року не нараховувалися.  

Дивіденди визнаються Товариством, як зменшення капіталу в тому періоді, в якому вони були оголошені.  

Дивіденди, оголошені після звітної дати, розглядаються, як подія після звітної дати згідно МСБО 10 "Події 

після звітної дати", і інформація про них розкривається відповідним чином. У звітному періоді дивіденди не 

нараховувалися та не виплачувались. 

9.13. ДОХОДИ 

Визначення порядку обліку, визнання й оцінки доходів ПрАТ "РАТЕЛ" здійснюється відповідно до МСБО 18 

"Дохід". 

Класифікація доходів. ПрАТ "РАТЕЛ" класифікує доходи по наступних групах: 1) Виручка (дохід) від основної 

діяльності - від проведення діяльності в сфері радіомовлення; 2) Інші операційні доходи; 3) Інші доходи; 4) Інші 

фінансові доходи. 

Оцінка та визнання доходів. Дохід ПрАТ "РАТЕЛ" визнає одночасно зі збільшенням активу або зменшенням 

зобов'язання, яке обумовлює приріст власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків 

учасників підприємства), за умови, що величина доходу може бути достовірно оцінена. 

Не визнаються доходами наступні надходження: 

" Суми надходжень за договорами комісії, агентськими та іншими аналогічним договорами на рахунок 

комісіонера, комітента та ін.; 

" Сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг); 

" Сума задатку під заставу або в погашення позики, що передбачене відповідним договором; 

" Надходжень від первинного розміщення цінних паперів. 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства (надходження від операційної оренди) 

у 2017 році склали 12020 тис. грн. при показникові попереднього року 10531 тис. грн. Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг) склала у 2017 році 7881 тис. грн. та 7984 тис. грн. - у 2016 році. 

Адміністративні витрати Товариства (канцелярські витрати, витрати на оплату праці та відрахування на 

соціальні заходи, амортизаційні відрахування та інші адміністративні витрати) у 2017 та 2016 роках становлять, 

відповідно - 3836 тис грн. та 2510 тис. грн. Інші операційні витрати, відповідно, становлять - 2 тис. грн., та 91 

тис. грн. 

Фінансовий результат від операційної діяльності у 2017 році склав прибуток 305 тис. грн. та у 2016 році склав 

збиток 54,0 тис. 

Інші витрати у 2017 та 2016 роках склали, відповідно, 0,00 тис. грн. та 1,0 тис. грн. 

Інші фінансові доходи у 2017 та 2016 роках склали, відповідно, 5,0 тис. грн. та 84,0 тис. грн. 

Таким чином, фінансовий результат до оподаткування склав: у 2017 році прибуток - 310 тис. грн., у 2016 році 

прибуток - 29 тис. грн. 

9.14. ВИТРАТИ 

Визнання та оцінка витрат.  ПрАТ "РАТЕЛ" визнає витрати,  якщо виконуються наступні умови: 1) сума 

витрат може бути достовірно визначена; 2) якщо виникає зменшення в майбутньому економічних вигід, 

пов'язаних зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язань. 

Витрати визнаються в тому звітному періоді, в якому визнані доходи, для одержання яких вони понесені, або 

тоді, коли стає очевидно, що дані витрати не призведуть до одержання яких-небудь доходів, незалежно від часу 

фактичної виплати коштів або іншої форми їх оплати, коли економічні вигоди від їхнього використання 

зменшилися або повністю спожиті. 

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються в складі витрат того 

звітного періоду, в якому вони були здійснені. 

Витрати визнаються Товариством згідно з методом нарахувань, незалежно від руху грошових потоків і від того, 

як вони визнаються для цілей розрахунків оподатковуваної бази.  

Класифікація витрат здійснюється відповідно до загальноприйнятих правил та потреб діяльності. 

9.15. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Оподаткування прибутку. Визначення порядку обліку податків на прибуток, а саме, поточних і майбутніх 

податкових наслідків, здійснюється відповідно до МСБО 12 "Податки на прибуток". 

Податок на прибуток у 2017 та 2016 роках склав, відповідно, 56,0 тис. грн. та 5,0 тис. грн. Підстав для оцінки і 

визнання поточних податкових активів і зобов`язань немає. Підстав для оцінки і визнання відстрочених 

податкових активів і зобов`язань немає. 

 

9.16. ВІДОБРАЖЕННЯ ПОДІЙ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ 

Події після звітної дати, що коригуються. ПрАТ "РАТЕЛ" коригує суми, визнані у своїй фінансовій звітності, 



для відбиття наслідків коригуючих подій, що мали місце після звітної дати. 

Наступні коригувальні події, результат яких Товариство враховує у звітності: 

" Винесення після звітної дати рішення по судовій справі, що підтверджує наявність у Товариства 

зобов'язання на звітну дату. Товариство провадить коригування кожного раніше визнаного оцінного 

зобов'язання у відношенні даної судової справи відповідно до МСБО 37 "Резерви, умовні зобов'язання й умовні 

активи". 

" Одержання інформації після звітної дати, що свідчить або про знецінення активу за станом на звітну 

дату, або про необхідність корегування величини раніше визнаного у звітності збитку від знецінення даного 

активу. Наприклад: 

" банкрутство покупця, що відбулося після звітної дати, звичайно підтверджує існування на звітну дату 

збитку по дебіторській заборгованості по основній діяльності, і необхідність коректування компанією 

балансової вартості цієї дебіторської заборгованості; 

" продаж запасів після звітної дати може бути свідоцтвом можливої чистої вартості реалізації цих запасів 

за станом на звітну дату. 

" Визначення після звітної дати вартості активів, придбаних до звітної дати, або виторгу від продажу 

активів, проданих до звітної дати. 

" Визначення після звітної дати величини виплат за планами участі в прибутки або преміювання, якщо за 

станом на звітну дату в компанії був юридичний або змушений обов'язок зробити такі виплати у зв'язку з 

подіями, що відбувся до звітної дати. 

" Виявлення фактів шахрайства або помилок, що підтверджують, що фінансова звітність перекручена. 

Події після звітної дати, що не коригуються. ПрАТ "РАТЕЛ" не коригує визнані у своїй фінансовій звітності 

суми для відображення наслідків подій, що не коригуються, такі, що мали місце після звітної дати, а розкриває 

характер події та оцінку його фінансових наслідків або констатацію неможливості такої оцінки. 

Події після звітної дати не мали впливу на показники фінансової звітності Товариства та їх сприйняття. 

9.17. БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 

При складанні фінансової звітності керівництво ПрАТ "РАТЕЛ" оцінює здатність продовжувати свою 

діяльність. Фінансова звітність в обов'язковому порядку складається на основі допущення про безперервність 

діяльності, за винятком випадків, коли керівництво або саме має намір ліквідувати Товариство або призупинити 

її діяльність, або змушено обрати такий спосіб дій у відсутності іншої розумної альтернативи. 

 

9.18 РЕЗЕРВИ 

Критерії визнання, основи оцінки й обліку, застосовувані до резервів у Товаристві, визначаються відповідно до 

МСБО 37 "Резерви, умовні активи й зобов'язання". 

Поточне забезпечення на оплату під невикористані відпустки станом на 31.12.2017 року становить 211,0 тис. 

грн. Інші резерви та забезпечення в 2017 році не нараховувалися з об'єктивних підстав. 

9.19. ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ 

Визначення підходу до обліку виплат працівникам здійснюється відповідно до МСБО 19 "Винагороди 

працівникам". 

Класифікація. ПрАТ "РАТЕЛ" визначає наступні категорій винагород працівникам: 

" поточна заробітна плата й пов'язані з нею виплати, такі як заробітна плата робітникам та службовцям, 

внески на соціальне забезпечення, щорічна оплачувана відпустка та допомога непрацездатності, премії, 

виплачувані протягом дванадцяти місяців, а також винагороди в не грошовій формі, такі як медичне 

обслуговування, забезпечення житлом і автотранспортом і безкоштовні товари або послуги для працівників; 

" інші довгострокові виплати включають оплачувану відпустку для працівників, що мають тривалий стаж 

роботи, або оплачувана творча відпустка, довгострокові допомоги з непрацездатності, а також премії й 

відстрочена компенсація в тому випадку, якщо зазначені виплати здійснюються після закінчення дванадцяти 

місяців після закінчення звітного періоду; 

" вихідні допомоги - виплати працівникам при їхньому звільненні до часу виходу на пенсію. 

9.20. СЕГМЕНТИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Для цілей складання внутрішньої звітності управлінський персонал не поділяє  діяльність Товариства за  

сегментами, тобто, виділяє один сегмент. 

 

9.21. РИЗИКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

В своїй діяльності Товариство стикається з наступними ризиками: 

1. Ризик економічного середовища 

2. Ризик підняття орендних ставок на землю. 

3. Ризик неотримання податкового кредиту з ПДВ 

Ризик економічного середовища. 

На даний час держава Україна зазнає цілий перелік політичних та економічних змін, наслідки яких Товариство 

зазнало та може зазнати в майбутньому. Ризики проведення господарської діяльності на території України 

пов`язані з нестабільною політичною системою, податковою політикою держави, постійною зміною 

законодавчої та нормативно-правової бази, тощо. 



Ризик орендних ставок на землю. 

Нормальна діяльність Товариства тісно пов'язана із орендованою земельною ділянкою, на якій розташовані 

будівлі та споруди, і яка (ділянка) має необхідні умови для функціонування Товариства (розташування та 

рельєф). Все це робить практично неможливим зміну місця розташування будівель і споруд, які використовує 

Товариство. Різке збільшення розміру орендної плати може мати суттєвий вплив на фінансовий стан 

Товариства. 

Ризик неотримання податкового кредиту з ПДВ. 

Товариство є платником ПДВ і у разі не отримання податкового кредиту від постачальників ( блокування 

реєстрації податкових накладних органами ДФС), існує ризик вимивання обігових коштів через сплату 

підвищених сум ПДВ. В сучасних умовах Товариство намагається співпрацювати лише з тими 

постачальниками, які відповідають умовам неризиковості відносно реєстрації податкових накладних.  
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