
                                          Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш

              25.04.2019
             (дата реєстрації емітентом 
                  електронного документа)

               № 1/РЗ
                  вихідний реєстраційний
                  номер електронного документа)

Підтверджую  ідентичність  та  достовірність  інформації,  що  розкрита  відповідно  до  вимог  Положення  про
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня
2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

Генеральний
директор

   
Євдокимова Олена Геннадiївна

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

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2018 рік 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНА РАДIОТЕЛЕВIЗIЙНА 
КОМПАНIЯ "ГЛАС"

2. Організаційно-правова 
форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи.

19047568

4. Місцезнаходження 
емітента

65107 Одеська область , мiсто Одеса вулиця Канатна, будинок 83

5. Міжміський код, телефон
та факс емітента

(048) 714-85-60 714-85-65

6. Адреса електронної 
пошти

personal@glas.odessa.ua

7.  Дата  та  рішення
наглядової  ради  емітента,
яким  затверджено  річну
інформацію,  або  дата  та
рішення  загальних  зборів
акціонерів,  яким
затверджено  річну
інформацію  емітента  (за
наявності)

19.04.2019
рiшення загальних зборiв акцiонерiв

8.  Найменування,
ідентифікаційний  код
юридичної  особи,  країна
реєстрації  юридичної особи
та  номер  свідоцтва  про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених  надавати
інформаційні  послуги  на
фондовому  ринку,  особи,
яка здійснює оприлюднення
регульованої інформації від

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 
України"
21676262
Україна
DR/00001/APA



імені  учасника  фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено 
на власному
веб-сайті учасника 
фондового ринку http://glasweb.com/about/

26.04.2019

 (адреса сторінки)  (дата)



Зміст

Відмітьте (X), 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 про участь емітента в інших юридичних особах.

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.

5. Інформація про рейтингове агентство.

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

7. Судові справи емітента.

8. Штрафні санкції емітента.

9. Опис бізнесу. X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або 
учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): X

1) інформація про органи управління; X

2) інформація про посадових осіб емітента; X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в
разі їх звільнення;

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). X

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X

2) інформація про розвиток емітента; X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і 
доходів або витрат емітента:

X

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 
операції хеджування;

X

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності 
та/або ризику грошових потоків; X

4) звіт про корпоративне управління: X

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 
законодавством вимоги; X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X

інформація про наглядову раду; X

інформація про виконавчий орган; X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 
загальних зборах емітента; X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X

повноваження посадових осіб емітента. X



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, 
кількості, типу та/або класу належних їм акцій. X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також
прав та обов'язків акціонерів (учасників). X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність 
публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до 
біржового реєстру:

X

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 емітента;

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва).

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) 
такого емітента.

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка
розміру статутного капіталу такого емітента.

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 
таких цінних паперів.

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за 
результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X

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 осіб, послугами яких користується емітент. X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів.

26. Інформація вчинення значних правочинів.

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

29. Річна фінансова звітність. X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової 
звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 



випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

32. Твердження щодо річної інформації. X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) 
такого емітента, яка наявна в емітента.

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність 
осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду. X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. 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.

38. 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.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки. X

Примітки : Рiчна звiтнiсть емiтента затверджена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, так як Наглядова рада 
вiдсутня. 
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної 
iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 
вiдсоткiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, 
оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не
включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних 
пiдроздiлiв.
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не 
мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв 
емiтента.
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї  - за звiтний перiод емiтент 
не мав штрафних санкцiй.
Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".



Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв 
емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в 
разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв 
емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї 
хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi 
та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс 
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 
законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення 
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 
загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".
Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".



Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, 
типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї 
оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими 
акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 
значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також 
прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної 
пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не 
випускав облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї,
оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки
емiтент не випускав похiднi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до 
складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 
емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 
розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента 
немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу .
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних 
паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу 
цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу 
за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких 
прав передано iншiй особi" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки такi обмеження вiдсутнi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до 
складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, 
протягом звiтного перiоду.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до 
складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, 
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв 
економiчної дiяльностi.



Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї
на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi 
емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не 
проходило аудит фiнансової звiтностi.
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого
емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента 
вiдсутня.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi
здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя вiдсутня 
у емiтента.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 
протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за 
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного 
покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 
4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск 
iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював 
випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та 
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск 
iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi 
складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до 
складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних 
цiнних паперiв.



Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 
4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск 
iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї
на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент 
не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не 
здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних
паперiв.



III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АКЦІОНЕРНА РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА 
КОМПАНІЯ "ГЛАС"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності )

 -

3. Дата проведення державної реєстрації  15.09.2000

4. Територія (область)  Одеська область

5. Статутний капітал (грн.)  50000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 
що передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або 
холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб) 15

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

60.20  ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО МОВЛЕННЯ

 59.11  ВИРОБНИЦТВО КІНО- ТА ВІДЕОФІЛЬМІВ, ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМ

 60.10  ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ РАДІОМОВЛЕННЯ

10. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті

 ПАТ "ПIРЕУС БАНК МКБ"

2) МФО банку  300658

3) Поточний рахунок  26007024100022

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 
валюті

 ПАТ "ПIРЕУС БАНК МКБ"

5) МФО банку  300658

6) Поточний рахунок  26002024100179



18. Опис бізнесу

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Органiзацiйна структура емiтента складається з: 
- Генеральний директор;
- Бухгалтерія;
- Відділ реклами;
- IT-служба.
Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не 
вiдбувались.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 14, у 
порiвняннi з попереднiм перiодом чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу
не змінилась.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 
(осiб) - 2, у порiвняннi з попереднiм перiодом чисельнiсть позаштатних працiвникiв
та осiб, якi працюють за сумiсництвом не зменилась;
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, 
тижня) (осiб) - відсутня, у порiвняннi з попереднiм перiодом чисельнiсть 
працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) не 
змінилась;
Фонд оплати працi у звiтному періоді складає 708,5 тис.грн., у порiвняннi з 
попереднiм перiодом розмiр фонду оплати працi збілшився на 50,1 тис.грн. 
Збільшення витрат на оплату працi пов'язане iз збільшеням збільшенням розміру 
заробіиної плати працівникам. 
Кадрова полiтика товариства спрямована на ринковi умови господарювання. Головна її
мета полягає в забезпеченнi нинi i в майбутньому кожного робочого мiсця, кожної 
посади персоналом вiдповiдних професiй та спецiальностей i належної квалiфiкацiї. 
Досягнення кiнцевої мети кадрової полiтики Товариством передбачатє виконання таких
основних функцiй: розробка i корекцiя стратегiї формування та використання 
трудового потенцiалу вiдповiдно до змiн в умовах господарювання; набiр та 
формування необхiдних категорiй персоналу; пiдготовка персоналу до вiдповiдної 
професiйної дiяльностi (виробничо-технiчне учнiвство, загальна професiйна 
пiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї, просування на службi); оцiнка персоналу; 
мотивацiя дотримання належного режиму трудової дiяльностi та високої 
продуктивностi працi; постiйний монiторинг безпеки працi; забезпечення соцiальної 
захищеностi персоналу товариства.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств, тому інформація  щодо 
найменування та місцезнаходження об'єднання,  опис діяльності об'єднання, функції 
та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі 
об'єднання відсутня.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності



Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, тому інформація щодо суми вкладів, мети вкладів (отримання прибутку, 
інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду 
спільної діяльності відсутня.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб що мали місце протягом 
звітного періоду, умови та результати цих пропозицій  відсутні.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика на підприємстві здійснюється згідно чинного законодавства 
України з питань бухгалтерського та податкового обліку. Відповідно до П(С)БО 
встановлені такі принципи облікової політики: активи визначаються в обліку, якщо 
існує можливість надходження  підприємству економічних вигод; при передачі в 
експлуатацію  малоцінних необоротних активів передбачено нарахування 100% зносу з 
віднесенням на витрати операційної діяльності; дебіторська заборгованість 
визначається активом, якщо існує  можливість одержання підприємством майбутніх 
економічних вигод і може бути вірогідно визначена її сума; зобов'язання 
визначаються, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність
зменшення економічних вигод у майбутньому  внаслідок його погашення; витрати 
відображаються одночасно зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язань; поточна
дебіторська  заборгованість за продукцію, товари, включається  до підсумку балансу
за чистою реалізаційною вартістю; величина резерву сумнівних боргів визначається  
за абсолютною сумою сумнівної заборгованості. Основні засоби відображені за 
фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження і 
виготовлення, з врахуванням сум декількох обов'язкових дооцінок, які були 
проведені. Метод нарахування амортизації - прямолінійний. Запаси обліковуються за 
ідентифікованою вартістю. Аналітичний облік руху запасів  здійснювати у 
бухгалтерії - у кількісному та сумовому виміру; на складах - у кількісному виміру 
ФІФО. Поточна  дебіторська  заборгованість та кредиторська заборгованість  
відображається за реальною вартістю. Величина резерву сумнівних боргів 
визначається  за абсолютною сумою сумнівної заборгованості. Поточні зобов'язання 
визначаються за сумою погашення. Витрати  відображаються у балансі одночасно із 
зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Фінансові інвестиції відсутні. 
Фінансова звітність надана за формою суб'єкта малого підприємництва.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент 
- емітент надає послуги радіо та телебачення. За звітний період чистий дохід від 
реалізації робіт та послуг дорівнює - 2024,2 тис.грн. 
Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг - 
надання послуг є перспективний на умовах фiнансової спроможностi юридичних осiб, 



на цей час Товариство немає впевненої можливостi прогнозувати свою перспективнiсть
надання послуг. 
Залежнiсть вiд сезонних змiн - не має залежностi вiд сезонних змiн. 
Основнi ринки збуту та основних клiєнтiв - Товариство не займається виробництвом, 
клієнтами є юридичні та фізичні особи, які мають потребу в послугах що надає 
емітент. 
Основнi ризики в дiяльностi емiтента: загальноекономiчнi (рiзка змiна 
законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та 
правовiдносин у будiвництвi, рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали, 
пiдвищення вiдсоткiв по кредитам), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi 
можуть змiнити термiни виконня робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть 
бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства. Ризик лiквiдностi 
пов'язаний з можливою затримкою реалiзацiї товарiв, робiт та послуг на ринку. 
Фiнансовий ризик - це ризик, пов'язанний з нерентабельнiстю або банкрутством. 
Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi - хеджирування - 
використання механiзмiв закрiплення договiрних умов у стосунках партнерiв на 
прогнозний перiод з метою пiдстраховки обох сторiн, що домовляються, вiд 
негативних змiн у кон'юнктурi ринку в майбутньому. 
Заходи емiтента щодо розширення виробництва та ринкiв збуту - виробництвом 
Товариство не займається; Товариство не проводило заходи щодо розширення ринкiв 
збуту послуг. 
Про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент - Товариство 
виробництвом не займається. 
Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн - Товариство не займається 
виробництвом, яке потрiбує сировiни, тому сировину не постачає та не має 
iнформацiї щодо iї доступностi та динамiки цiн. 
Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює 
дiяльнiсть емiтент - Товариство не займається виробництвом.
Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його положення на ринку - В 
звiтному роцi товариство не спрямовувало грошови кошти на дослiдження та розробки.
Товариство не проводило дослiджень щодо свого положення на ринку. 
Iнформацiя про конкуренцiю в галузi - конкурентами з надання послуг є юридичнi 
особи, якi надають такиж послуги.
Про особливостi продукцiї (послуг) емiтента - Товариство не займається 
виробництвом, тому особливостей у продукцiї не має. Послуги яки надає Товариство 
не мають особливостей. 
Перспективнi плани розвитку емiтента - На жаль, в iснуючих умовах господарювання 
неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. 
Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають 
бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання - Товариство не використовуває 
сировину та материали.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування

Основних придбань або вiдчужень активiв за останнi п'ять рокiв не здiйснювалось. 
- 2014 рік придбано активів на 75,3 тис.грн., відчуження активiв не відбувалось.
- 2015 рік придбано активів на 6,6 тис.грн., відчуження активiв не відбувалось.
- 2016 рік придбання або відчуження активів не відбувалось.
- 2017 рік придбання або відчуження активів не відбувалось.
- 2018 рік придбання або відчуження активів не відбувалось.
Товариство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з 
господарською дiяльнiстю.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення



Облiк руху основних засобiв Товариства ведеться згiдно Положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства 
фiнансiв України вiд 27.04.2000 року, №92 Аналiтичний та синтетичний облiк 
основних засобiв Товариства ведеться вiдповiдно вiдповiдно до вимог чинного 
законодавства України. Синтетичнi рахунки заведенi у вiдповiдностi до Iнструкцiї 
"Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку" вiд 30.11.1999 року №291.
Облiк основних засобiв ведеться на рахунку №10 "Основнi засоби". Нарахування зносу
по основним засобам проводиться за податковим методом. Термiни користування 
основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 10-30 рокiв, машинами i 
обладнаннями - 5-15 рокiв, транспортними засобами - 5-10 рокiв. Товариство 
користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється
за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. 
На 31 грудня 2018 року первiсна вартiсть та знос основних засобiв (вiдповiдно) 
становить: машини та обладнання - 856,7 тис.грн., знос - 856,4 тис.грн. 
Нарахування амортизацiї здiйснюється вiдповiдно до п.26 нацiонального П(С)БО №7 за
нормами i методом, передбаченим податковим законодавством. строки корисного 
використання визначенi в дiапазонi: виробничi машини та обладнання - 10-20 рокiв, 
транспортнi засоби - 5-10 рокiв. 
Загальна сума нарахованого зносу скаладає - 856,4 тис.грн.
Середнiй ступiнь зносу становить:
- машини та обладнання - 99,96%.
У звiтному періоді вибуття (вичуження) та надходження (придбання) основних засобiв
не здійснювалось. Товариство не надавало у оренду основнi засоби. Обмежень на 
використання майна Емiтента немає. Пiдприємство ремонтує основнi засоби власними 
силами. Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства, ступiнь 
використання обладнання в середньому складає 20-30 вiдсоткiв. Спосiб утримання 
активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх 
вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв 
вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства. На думку Емiтента екологiчнi питання не 
позначаються на використаннi активiв пiдприємства. На даний час Товариство не має 
планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних 
засобiв, так як такi плани потребують значних грошових вкладень та залучення 
кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою. Товариство має незавершене 
будiвництво у звiтному перiодi не проводилось капiтальне будiвництво, розширення 
та удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових 
вкладень та залучення кредитних ресурсiв,вартiсть яких є високою. Значнi правочини
емiтента щодо власних основних засобiв, включаючи об'єкти оренди у звiтному 
перiодi не здiйснювались.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень

Однiєю з основних проблем є формування цiни ринком, вплив Товариства на 
цiноформування майже вiдсутнiй. Значне податкове навантаження, нестабiльнiсть та 
недосконалiсть законодавства  - все це не дозволяє накопичити та направити кошти 
на оновлення основних засобiв. Ступень залежностi вiд законодавчих та економiчних 
обмежень середнiй. Зменшення обсягів замовлення рекламних матеріалів та ефіру.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента

Дiяльнiсть Товариства здiйснюється на засадах самофiнансування в умовах зростаючої
конкуренцiї.
Робочого капiталу для поточних потреб пiдприємства не достатньо. З метою зменшення
збиткiв були вжитi  жорсткi заходи щодо скорочення затратної частини дiяльностi 
Товариства.
Вирiшення проблеми пiдвищення фiнансової стiйкостi i лiквiдностi пiдприємства та 
збiльшення наявностi власних коштiв можливо перш за все за рахунок подальшого 
збiльшення обсягу виробництва кінопродукції, забезпечення її реалiзацiї i тим 
самим одержати пiдвiшений розмiр прибутку.
Основними шляхами пiдвищення фiнансової стiйкостi (лiквiдностi) пiдприємства за 
оцiнками фахiвцiв емiтента є:
- пiдвищення ефективностi використання основних фондiв пiдприємства;
- пiдвищення iнтенсивностi використання оборотних активiв пiдприємства;
- пiдвищення продуктивностi працi;
- подальше збiльшення обсягiв виробництва продукцiї;
- виробництво тiльки продукцiї, яка має стiйкий попит;



- зниження матерiальних операцiйних витрат.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених але невиконаних договорів (контрактів) на кінець звітного року немає, 
тому інформація щодо очікуваних прибутків відсутня.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Збереження договірних  відносин з наявними контрагентами - споживачами послуг 
емітента. Значне збільшення обсягів не планується. Коливання можуть бути за 
рахунок зміни цінової політики та  збільшення або зменшення  замовлень на послуги 
від контрагентів. Товариство не планує розширення виробництва, реконструкцію, при 
наявності фінансових можливостей  у наступному періоді планується вкладення коштів
у розвиток. Для полiпшення фiнансового стану на пiдприємствi планується 
застосувати: пiдвищення ефективностi використання основних фондiв пiдприємства; 
пiдвищення iнтенсивностi використання оборотних активiв пiдприємства; подальше 
збiльшення обсягiв надання послкуг; зниження матерiальних операцiйних витрат; 
розширення ринку збуту послуг. Істотними факторами, які можуть вплинути на 
діяльність емітента в майбутньому є зменшення обсягів замовлень, збільшення  
комунальних та інших витрат на забезпечення функціонування товариства, криза 
платежів. В існуючих умовах господарювання неможливо робити більш впевнення 
прогнози та достатньо детальні плани витрат.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік

Товариство немає політики щодо досліджень та розробок, тому витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік немає.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі

За звiтний перiод незвичайних та виняткових подiй у фiнансово-господарьськiй 
дiяльностi Товариства, якi б суттєво вплинули на розмiр доходу вiд операцiйної 
дiяльностi - не вiдбувалось. Фiнансування здiйснюється за рахунок власних коштiв. 

                                 (тис.грн.)  2018   2017   2016
Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї та послуг  2024,2   1871,6  1166,0
Чистий прибуток                                  1,4   -43,9   -61,6
Власний капiтал                               -226,7   -228,1  -184,2



IV. Інформація про органи управління

Орган управління Структура Персональний склад

Виконавчий орган Дирекція

Генеральний директор Євдокимова Олена Геннадiївна
Комерційний директор Євдокимов Руслан Вікторович
Програмний директор Щербацька Діана Миколаївна

Ревізійна комісія одноосібний орган Ревізор
Ревiзор Жолiна Валентина Вiкторiвна

Загальні збори акціонерів
Акціонери згідно переліку власників цінних паперів

наданий ПАТ "НДУ" на визначену дату.
Акціонери, що зареєструвались, згідно переліку власників цінних паперів наданий

ПАТ "НДУ" на визначену дату,  для участі у загальних зборах акціонерів.



V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада Генеральний директор
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи

Євдокимова Олена Геннадiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи

 

4) Рік народження 1969
5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 31
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав**

АТВТ "АРТК "ГЛАС"
19047568
продюсер

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено)

18.04.2016 строком на 5 рокiв

9) Опис    1. Розмiр виплаченої виногороди у звiтному перiодi дорівнює (заробітна плата згідно штатного 
розкладу товариства на 2018 рік) - 50265,40 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував.
2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
3. Загальний стаж роботи (років) - 32.
4. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор ПрАТ
"АРК "ГЛАС", за сумiсництвом: керiвник проектiв та програм ТРК "ОДЕСА-ПЛЮС" у виглядi ТОВ, 
Директор ТОВ "ТРК "ПРАЙМ-ТАЙМ".
5. Посадова особа обiймає за сумiсництвом посади: Керiвника проекту та програм ТРК "ОДЕСА-ПЛЮС" у 
виглядi ТОВ, код ЄДРПОУ: 21037467, місцезнаходження: м. Одеса, пр-т Гагарiна, 16/3, к.13; Директора ТОВ 
"ТРК "ПРАЙМ-ТАЙМ", код ЄДРПОУ: 33958923, місцезнаходження: м. Одеса, вул. Канатна, 83, оф. 810.
6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось. 

1) Посада Ревiзор
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи

Жолiна Валентина Вiкторiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи

 

4) Рік народження 1946
5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 35
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав**

ДЕРЖАВНА СУДНОПЛАВНА КОМПАНИЯ 
ЧОРНОМОРСЬКЕ МОРСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО
01125614
фахівець

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено)

18.04.2016 строком на 5 рокiв

9) Опис    1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, 
винагороду, в тому числi у натуральнiй формi не отримує.
2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
3. Загальний стаж роботи (років) - 35.
4. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Ревiзор ПрАТ "АРК "ГЛАС".
(з 2002 року на пенсії).
5. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.

1) Посада Комерційний директор
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи

Євдокимов Руслан Вікторович

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи

 

4) Рік народження 1969
5) Освіта** вища
6) Стаж роботи (років)** 33
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав**

ТОВ "М-Степ"
19200807
директор

8) дата набуття повноважень та термін, 18.04.2016 строком на 5 років



на який обрано (призначено)
9) Опис    1. Розмiр виплаченої виногороди у звiтному перiодi дорівнює (заробітна плата згідно штатного 
розкладу товариства на 2018 рік) - 47890,88  грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував.
2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
3. Загальний стаж роботи (років) - 33.
4. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Комерційний директор ПрАТ
"АРК "ГЛАС". 
5. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось. 

1) Посада Програмний директор
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи

Щербацька Діана Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи

 

4) Рік народження 1974
5) Освіта** вища
6) Стаж роботи (років)** 28
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав**

ТОВ ТРК "ПРАЙМ-ТАЙМ"
33958923
программный директор

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено)

18.04.2016 строком на 5 років

9) Опис    1. Розмiр виплаченої виногороди у звiтному перiодi дорівнює (заробітна плата згідно штатного 
розкладу товариства на 2018 рік) - 45750,76  грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував.
2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.
3. Загальний стаж роботи (років) - 28.
4. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Програмний директор ПрАТ 
"АРК "ГЛАС". 
5. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось. 



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
  Привілейовані

іменні

1 2 3 4 5 6 7

Генеральний директор
Євдокимова Олена

Геннадiївна
0 0 0 0

Ревiзор
Жолiна Валентина

Вiкторiвна
5600 56 5600 0

Комерційний директор
Євдокимов Руслан

Вікторович
0 0 0 0

Програмний директор
Щербацька Діана

Миколаївна
0 0 0 0

Усього 5600 56 5600 0



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або
учасника

Ідентифікаційний код
юридичної особи
засновника та/або

учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або

учаснику (від загальної
кількості)

  0.000000000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або

учаснику (від загальної
кількості)

Жолiна Валентина Вiкторiвна  56.000000000000

Молдавський Леонiд Семенович  44.000000000000

Усього 100.000000000000



VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Товариство в перспективі має продовжувати виконання своїх планів, пов'язаних з діяльністю у сфері радіо та 
телевізійного мовлення, отримання прибутків за рахунок діяльності; ефективне використання та управління 
обіговими коштами; введення новiтнiми технологіями, створення беззбиткового механізму, управління; зниження 
собiвартостi виробництва у сфері телевізійного мовлення, виробництва кіно- та відеофільмів, телевізійних 
програм; зростання прибутків; створення робочих місць; перепідготовка навчання та залучення кваліфікованих 
спеціалістів; своєчасна виплата заробітної плати; застосування енергозберігаючих ефективних технологій; 
проводити діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства.



2. Інформація про розвиток емітента.

У 1992 році було створено Акціонерне товариство "ГЛАС"
З 1994 року товариство перейшло на оренду, а в 1997 році було приватизовано та стало носить назву Відкрите 
акціонерне товариство "ГЛАС" 
Загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2011_р. прийнято рiшення про змiну найменування Товариства з 
відкритого типу акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. Нове найменування Товариства 
визначено наступним чином: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Акціонерна радіотелевізійна компанія 
"ГЛАС", затверджено Статут Товариства шляхом викладення у новiй редакцiї.



3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо
похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів,

зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Емітент протягом звітного періоду не здійснював укладення деривативів та не вчиняв правочини щодо похідних 
цінних паперів тому на діяльність товариства не впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і 
доходів або витрат емітента.



1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду

прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Емітент не має завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо 
страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;



2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного
ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Емітент не має схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових 
потоків.



4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог 
чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. 
Відповідно до вимог ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) 
корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. 
Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНА 
РАДIОТЕЛЕВIЗIЙНА КОМПАНIЯ "ГЛАС" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, 
посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.



Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних
осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно

вирішив застосовувати 

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування 
перелічених кодексів. Крім того, акції ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНА 
РАДIОТЕЛЕВIЗIЙНА КОМПАНIЯ "ГЛАС"  на фондових біржах не зареєстровані, Товариство не є членом будь-
якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.



Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги 

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним 
законодавством України та Статутом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНА 
РАДIОТЕЛЕВIЗIЙНА КОМПАНIЯ "ГЛАС" . Будь-яка інша практика корпоративного управління у товаристві не 
застосовується.



2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного
управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї
частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного

управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі
якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу
корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому

пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 

Емітент не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного 
управління інших підприємств, установ, організацій тому не має відхилень вiд положень кодексу корпоративного 
управління.



3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

Вид загальних зборів
Чергові Позачергові

X  
Дата проведення 20.04.2018

Кворум зборів 100
Опис Рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства були скликанi та вiдбулись 27.04.2018 року, кворум загальних 

зборiв акцiонерiв 72,42%.
Порядок денний загальних зборiв Товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та 
змiни до перелiку питань порядку денного зборiв Товариства з боку акцiонерiв не надходили. Позачерговi 
збори у звiтному перiодi не скликались та не проводились.
 Перелiк питань, що розглядався та опис прийнятих на чергових загальних зборах рiшень з питань порядку
денного:
1. Обрання голови  та членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшень про припинення їх повноважень. 
Затвердження регламенту загальних зборiв. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для 
голосування на загальних зборах.
Прийнято рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у кiлькостi трьох осiб: Голова лiчильної комiсiї - Пiвень 
Дмiтрiй Олегович; Член лiчильної комiсiї - Зайцева Нiна Павлiвна; Член лiчильної комiсiї - Євдокимова 
Марiя Олексiївна.
Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню позачергових загальних зборiв.
               Затвердити наступний регламент проведення загальних зборiв:
- доповiдi - до 10 хв.
- виступи - до 5 хв.
Голосування проводити послiдовно пiсля розгляду кожного питання включеного до порядку денного 
загальних зборiв. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями.
Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з перелiку питань, що 
виносяться на голосування.
Для прискорення ходу зборiв дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення 
результатiв попереднього, окрiм пов'язаних питань.
Нiхто з учасникiв зборiв не може виступити без згоди голови зборiв. Голова зборiв може перервати 
виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент. Будь-який акцiонер може взяти 
участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тiльки з того питання, яке обговорюється.
        Хiд загальних зборiв або розгляд окремого питання за рiшенням iнiцiаторiв загальних зборiв чи самих 
зборiв може фiксуватися технiчними засобами, вiдповiднi записи яких додаються до протоколу загальних 
зборiв.
Бюлетенi для голосування, виданi акцiонеру (представнику акцiонера) за результатами проведеної 
реєстрацiї, засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної кoмiciї та вiдбитком печатки Товариства. 
Вiдбитком печатки засвiдчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути 
засвiдчений акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера
(представника акцiонера) або найменування юридичної особи у разi, якщо вона є акцiонером. У разi, якщо 
бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому 
кожен аркуш пiдписується акцiонером. У разi вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається 
недiйсним. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно 
виготовленого Товариством зразка.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв.
Прийнято рiшення:        Обрати робочi органи загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНА РАДIОТЕЛЕВIЗIЙНА КОМПАНIЯ "ГЛАС", а саме 
Голову та секретаря загальних зборiв у наступному складi: Голова зборiв - Молдавський Леонiд 
Семенович; Секретар зборiв - Жолiна Валентина Вiкторiвна.
 3. Звiт Дирекцiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. 
Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
Прийнято рiшення: Затвердити звiт ДирекцiїТовариства за результатами 2017 року, роботу Дирекцiї за 2017
рiк визнати задовiльною. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства  та перспективи  розвитку на
2018 рiк.
 4. Затвердження висновкiв та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства за 
пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2017 року.
Прийнято рiшення: Затвердити звiт Ревiзора Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за результатами 2017 року, роботу Ревiзора за2017 рiк визнати задовiльною.
 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.
Прийнято рiшення: Затвердити Рiчний звiт Товариства  за 2017 рiк.
 6. Розподiл прибутку, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахуванням вимог 
законодавства України.
Прийнято рiшення: Дивiденди акцiонерам за результатами 2017 року не виплачувати. Збиток Товариства 
отриманий за пiдсумками господарської дiяльностi у 2017 роцi, у розмiрi 43.9  тис.грн. покрити за рахунок 
прибутку, отриманого за пiдсумками господарської дiяльностi у майбутньому.
Питання порядку денного усi розглянутi, у викладенiй у ньому послiдовностi та прийнято рiшення 100% 
голосiв "ЗА", якi зареєструвались для участi в загальних зборах.





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 -

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі
в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

Так Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків    X

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

Так Ні

Підняттям карток      X

Бюлетенями (таємне голосування)                        X  

Підняттям рук                                           X
Інше --

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 -

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

д/в

Інше (зазначити) д/в

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : д/в
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
д/в



4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)

кількість членів наглядової ради - акціонерів 0

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 0

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0

Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ?
Так Ні

З питань аудиту  X

З питань призначень                     X

З винагород  X

Інші (запишіть)     -

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
комітети відсутні

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради : 
комітети відсутні
Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член
Так* Ні*

    

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) -

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) -

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :
Згідно вимог абзацу 2 пункту 2 статі 51 розділу VIII Закону України "Про акціонерні товариства" - у приватних 
акціонерних товариствах з кількістю акціонерів 10 і більше осіб створення наглядової ради є обов'язковим. З 
моменту створення Товариства та до теперішнього часу кількість акціонерів Товариства становить менш ніж 10 
осіб. Загальними зборами акціонерів Товариства не приймалось рішення про створення Наглядової ради. 
Повноваження Наглядової ради, згідно чинної редакції Статут, віднесені до повноважень Дирекції та загальних 
зборів акціонерів.

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      -



Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
Генеральний директор Євдокимова Олена Геннадіївна 
Комерційний директор Євдокимов Руслан Вікторович 
Програмний директор Щербацька Діана Миколаївна

Вiдповiдно до Статуту Товариства до
повноважень та обов'язкiв Дирекції

належить:
Затвердження штатного розпису та фонду

оплати праці працівників Товариства;
Формування поточних планів діяльності

Товариства, включаючи фінансові та
виробничі питання,проектів річного

бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-
господарської діяльності Товариства;
Встановлення умов оплати праці та

матеріального стимулювання працівників
Товариства, посадових осіб філій та
представництв, визначення від імені

Товариства умов колективного договору та
укладення івиконання колективного

договору;
Організація ведення бухгалтерського обліку

та звітності Товариства, організація
документообігу як в самому Товаристві, так
і в його відносинах з іншими юридичними

та фізичними особами;
Прийняття рішення про проведення річних

(чергових) та позачергових Загальних
зборів, підготовка порядку денного та

проектів рішень Загальних зборів,
прийняття рішення про дату їх проведення
та про включення пропозицій до порядку

денного, крім скликання акціонерами
позачергових Загальних зборів;

Обрання реєстраційної комісії, за винятком
випадків, встановлених законом;

Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та
визначення умов договору, що

укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;

Визначення дати складання переліку осіб,
які мають бути повідомлені про проведення
загальних зборів та мають право на участь у

загальних зборах відповідно до закону;
Прийняття рішень про вчинення правочинів

(укладення договорів), що
вчиняються (укладаються) Товариством,
окрім правочинів (договорів), вчинення
(укладення) яких потребує прийняття

рішення Загальними зборами;
Затвердження внутрішніх положень

Товариства, за винятком тих, що належать
до виключної компетенції загальних зборів;
Визначення загальних засад інформаційної
політики Товариства з урахуванням закону.
Встановлення порядку надання інформації
акціонерам та особам, які не є акціонерами.

Визначення переліку відомостей, що є
конфіденційними, а також встановлення

порядку доступу до конфіденційної
інформації. Здійснення контролю за

розкриттям інформації та реалізацією
інформаційної політики Товариства;

Укладення та виконання колективного
договору. Призначення та відкликання осіб,

які беруть участь у колективних
переговорах як представники дирекції

Товариства.



Призначення та відкликання членів
редакційної ради;

Вирішення інших питань, пов'язаних з
управлінням поточною діяльністю

Товариства і віднесені до його компетенції
чинним законодавством, статутом чи

внутрішніми документами Товариства, а
також питань, які не входять в сферу

компетенції Загальних зборів.

Опис

Дирекція ПрАТ "АРТК "ГЛАС" обрана
загальними зборами акціонерів 18.04.2016

року у наступному складі:
Генеральний директор Євдокимова Олена

Геннадіївна 
Комерційний директор Євдокимов Руслан

Вікторович 
Програмний директор Щербацька Діана

Миколаївна 



Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
 

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, виконавчий орган є колегіальним - Дирекція товариства, яке 
здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
Дирекція товариства обрана загальними зборами акціонерів 26.04.2011р. у наступному складі: 
Генеральний директор - Євдокимова О.Г.; не є акціонером, є: незалежним директором
Комерційний директор - Євдокимов Р.В.; не є акціонером, є: незалежним директором
    Програмний директор - Щербацька Д.М. не є акціонером, є:  незалежним директором
Рішення Дирекції приймаються простою більшістю голосів, які беруть участь у її засіданні. Під час голосування 
голова та кожен із членів Дирекції мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Генерального 
директора є вирішальним. 

Протягом звітного періоду засідання Дирекції товариства відбувались щомісяця. На засіданнях вирішувалися 
поточні питання діяльності Товариства. Найважливіші засідання Дирекції:

ПРОТОКОЛ №1 від 22.02.2018 р.

Питання:
1. Прийняття рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження дати, часу початку та місця проведення річних загальних зборів акціонерів, часу початку і 
закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах, визначення дати складення переліку акціонерів, які 
мають право на участь у річних загальних зборах Товариства.
3. Затвердження проекту порядку денного загальних зборів Товариства.
4. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних 
загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Узгодження порядку повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів 
Товариства. Затвердження форми та тексту повідомлення про проведення загальних зборів Товариства.
6. Затвердження реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів, які прибудуть для участі у річних
загальних зборах акціонерів Товариства.
7. Затвердження форми і тексту бюлетеня (бюлетенів) для голосування.

Рішення: 
1. Скликати річні загальні збори акціонерів Товариства.

2. Затвердити наступні дату, час початку та місце проведення річних загальних зборів акціонерів, час початку і 
закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
Дата проведення - 20 квітня 2018 року;
Час початку проведення - 15:00 год.;
Місце проведення - Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Канатна, будинок 83, офіс 419/1.
Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 14:30;
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 14:50.
Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів 
Товариства - 16 квітня 2018 року.  Генеральному директору Товариства - Євдокимовій О.Г. здійснити всі необхідні 
дії для отримання Товариством переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах 
акціонерів Товариства, складеного станом на 16 квітня 2018 року у особи, що здійснює облік цінних паперів 
Товариства у Національній депозитарній системі України, а саме у Центрального депозитарія - ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ".

3. Затвердити наступний проект порядку денного загальних зборів:
1.Обрання голови  та членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень. Затвердження 
регламенту загальних зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на 
загальних зборах.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за підсумками 
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства 
України.

4. Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних 
зборів акціонерів Товариства - 16 березня 2018 року; Комерційному директору Товариства - Євдокимову Р. В. 
здійснити всі необхідні дії для отримання Товариством переліку акціонерів для надсилання акціонерам товариства 
повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, складеного станом на 16 березня 2018 року у 
особи, що здійснює облік цінних паперів Товариства у Національній депозитарній системі України, а саме у 



Центрального депозитарія  -ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 
УКРАЇНИ".

5. Письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів, призначених на 20 квітня 2018 року,
з проектом порядку денного та проектом рішень (Додаток №1 до Протоколу) надіслати поштою кожному акціонеру 
Товариства, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України, станом на 16 березня 2018 року, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних 
загальних зборів акціонерів Товариства; розмістити на власному веб-сайті інформацію, передбачену частиною 
третьою статті 35 Закону; розмістити повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Комерційному директору Товариства - Євдокимову Р. В. здійснити всі необхідні дії, щодо надсилання письмового 
повідомлення акціонерам Товариства,; розміщення на власному веб-сайті інформації про проведення загальних 
зборів; розміщення відповідного повідомлення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку; розміщення на власному веб-сайті інформації про загальну кількість акцій та 
голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у 
тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства 
представлений двома і більше типами акцій).

6. Затвердити реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів, які прибудуть для участі у річних 
загальних зборах Товариства, призначених на 20 квітня 2018 року, у наступному складі: Євдокимов Руслан 
Вікторович, Євдокимова Марія Олексіївна.

7. Затвердити запропоновані форму і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування (Додаток № 2 до 
Ппротоколу).

Протокол №1 від 4 квітня 2018 року:
Питання:

1. Затвердження порядку денного загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та членів тимчасової лічильної комісії.

Рішення:

1. Затвердити наступний порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства:
1. Обрання голови  та членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень. Затвердження 
регламенту загальних зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на 
загальних зборах.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття 
рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за підсумками 
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства 
України.

2. Обрати тимчасову лічильну комісію у кількості трьох осіб:
Голова тимчасової лічильної комісії - Півень Дмітрій Олегович;
Член тимчасової лічильної комісії - Зайцева Ніна Павлівна;
Член тимчасової лічильної комісії - Євдокимова Марія Олексіївна.

Протокол №20-07/18 від 20 липня 2018 року.

Питання:
1. Діяльність Товариства за 1 півріччя 2018 року.
2. Прийняття  плану роботи Товариства на 2-ге півріччя 2018 року.  

Рішення:
1. Визнати роботу товариства за 1-ше півріччя задовільною.
       2.Затвердити план роботи Товариства на 2-ге півріччя 2018 року.



5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії    1    осіб.

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?    1   

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні
збори

акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції

жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)                      

Ні Ні Так Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так 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

Ні Ні Ні Так

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії

Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу

Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради

Ні Ні Ні Так

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу

Так Ні 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 Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів

Так Ні Ні Ні

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

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

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)  -

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства?

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства

Інформація
розповсюдж

ується на
загальних

зборах

Інформація
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі

даних
Національної

комісії з цінних
паперів та

фондового ринку
про ринок цінних
паперів або через

особу, яка
провадить

діяльність з
оприлюднення
регульованої

інформації від
імені учасників

фондового ринку

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо
в акціонерному

товаристві

Копії
документів
надаються
на запит

акціонера

Інформація
розміщується

на власній
інтернет
cторінці

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

Так Ні Так Ні Ні

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

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  
товариства  незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?

Так Ні

Не проводились взагалі                                  X

Менше ніж раз на рік                                    X

Раз на рік                                             X  

Частіше ніж раз на рік                                  X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?
Так Ні

Загальні збори акціонерів     X

Наглядова рада                                          X

Виконавчий орган                       X  
Інше (зазначити) -

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

Так Ні

З власної ініціативи                                   X  

За дорученням загальних зборів                          X

За дорученням наглядової ради                           X

За зверненням виконавчого органу                        X



На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  X
Інше (запишіть) -



№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника
(власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за

наявності) фізичної особи - власника (власників)
значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з
Єдиним державним реєстром

юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських

формувань (для юридичної особи
- резидента), код/номер з

торговельного, банківського чи
судового реєстру, реєстраційного

посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про

реєстрацію юридичної особи (для
юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки
акціонера (власника)

(у відсотках до
статутного капіталу)

1 2 3 4
1 Жолiна Валентина Вiкторiвна 56
2 Молдавський Леонiд Семенович 44



7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на
загальних зборах емітента

Загальна кількість
акцій

Кількість акцій з
обмеженнями

Підстава виникнення обмеження
Дата

виникнення
обмеження

1 2 3 4

10000 0

Відповідно до даних переліку акціонерів
Товариства, наданого ПАТ "НДУ", загальна
кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРТК "ГЛАС"
складає 10000 штук, що становить 100% від

загальної кількості акцій Товариства, які належать
2 акціонерам.

Обмеження прав акціонерів (їх представників) на
участь та голосування на загальних зборах

акціонерів відсутні.



8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація
про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені

посадовим особам емітента в разі їх звільнення
 

Відповідно п. 15 ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства" - посадові особи органів акціонерного 
товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор 
акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу 
передбачено статутом товариства.
Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства посадовими особами є: Голова та члени Дирекції товариства, 
Голова та члени Ревізійної комісії, Редакційна рада.

Генеральний директор Товариства обирається Загальними зборами на строк, що не перевищує 5 (п'ять) років. 
Загальні збори вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Генерального 
директора та членів дирекції Товариства, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому 
чинним законодавством та трудовим договором, що укладений з Генеральним директором та членами дирекції.

Згідно Статуту Товариства призначення та припинення повноважень Голови та членів Дирекції товариства в 
компетенції Загальних зборів: Обрання Генерального директора та членів Дирекції, прийняття рішення про 
припинення (у т.ч. дострокове) їх повноважень (п.9.2.2.16).

Згідно Статуту Товариства обрання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії: в компетенції Загальних 
зборів: Обрання членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) їх 
повноважень (п.9.2.2.18).

Згідно Статуту Товариства обрання та припинення повноважень членів Редакційної ради: в компетенції Дирекції: 
Призначення та відкликання членів Редакційної ради (п. 10.2.13)



9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту та Положень Товариства:
  До повноважень Генерального директора належать: без довіреності діяти від імені Товариства, вчиняти 
правочини, видавати накази та розпорядження, підписувати документи, скликати засідання, вирішувати питання, 
пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства та ін.

До повноважень Дирекції належить: затвердження штатного розпису та фонду оплати праці, формування програм 
фінансово-господарської діяльності Товариства ,організація ведення бухгалтерського обліку та звітності, прийняття
рішення про проведення річних (чергових) і позачергових Загальних зборів, призначення та відкликання членів 
редакційної ради та ін.
До компетенції Дирекції належить:
1. Затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства;
2. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання, проектів 
річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
3. Встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій 
та представництв, визначення від імені Товариства умов колективного договору та укладення і виконання 
колективного договору;
4. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому 
Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;
5. Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку 
денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення 
пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
6. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
7. Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 
розміру оплати його послуг;
8. Визначення дати складання переліку осіб, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають
право на участь у загальних зборах відповідно до закону;
9. Прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів), що
вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує 
прийняття рішення Загальними зборами;
10. Затвердження внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції 
загальних зборів;
11. Визначення загальних засад інформаційної політики Товариства з урахуванням закону. Встановлення порядку 
надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є 
конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за 
розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
12. Укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у 
колективних переговорах як представники дирекції  Товариства.
13. Призначення та відкликання членів редакційної ради;
14. Вирішення інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його 
компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не 
входять в сферу компетенції Загальних зборів. 

До повноважень членів Ревізійної комісії належить: перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, 
участь у засіданнях Дирекції, інформування Загальних зборів про результати перевірки та надання висновку з 
аналізом фінансового стану Товариства.

До повноважень членів Редакційної ради належить: контроль за дотриманням телерадіожурналістами редакційного
статуту, вимог щодо заборони цензури та втручання у творчу діяльність телерадіоорганізації, контроль за 
дотриманням прав телерадіожурналістів.



10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
 

ЗВІТ  З  НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ 
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
щодо відповідності інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління згідно 
з вимогами ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"АКЦІОНЕРНА РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ "ГЛАС"
станом на 31 грудня 2018 року

Власникам цінних паперів, керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНА 
РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ "ГЛАС" для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку 

Інформація про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в  Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, виданого 
Аудиторською палатою України № 4347 видане згідно Рішення Аудиторської палати України № 212/4 від 
25.03.2010 року термін дії до 26 лютого 2020 року.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0772 видане згідно Рішення Аудиторської палати 
України № 358/5 від 24.04.2018 року,
термін дії до 31.12.2023 року
Місцезнаходження юридичної особи 65009, м. Одеса, провулок Курортний, буд. 2
Телефон (факс) юридичної особи (0482)748-04-12, 0936835773

Інформація про предмет перевірки та критерії

Ми  виконали завдання з надання впевненості та надаємо звіт з надання впевненості щодо відповідності інформації
зазначеної в Звіті про корпоративне управління згідно з вимогами ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та 
фондовий ринок" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНА РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА 
КОМПАНІЯ "ГЛАС"  (скорочена назва - ПРАТ "АРТК "ГЛАС"),  код ЄДРПОУ 19047568, місце знаходження 65107, 
Одеська обл., м. Одеса, вул. Канатна, буд. 83.   

Перевірці підлягали дані Звіту про корпоративне управління ПРАТ "АРТК "ГЛАС" станом на 31 грудня 2018 року.

Критерієм оцінювання перевірених даних є вимоги Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ч. 3 ст. 
401, внутрішні та розпорядчі документи Товариства, а також ділова галузева практика.

Відповідальність  управлінського  персоналу  та  аудитора

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне надання Звіту про корпоративне 
управління ПРАТ "АРТК "ГЛАС" станом на 31 грудня 2018 року у відповідності до ч. 3 ст. 401 Закону України "Про
цінні папери та фондовий ринок", Статуту та інших внутрішніх та розпорядчих документів Товариства. 
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього 
контролю стосовно підготовки та достовірного представлення даного Звіту, який не містять суттєвого викривлення 
внаслідок шахрайства або помилки.

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо відповідності  Звіту про корпоративне управління станом на 31 
грудня 2018 року, зокрема  висловлення думки  щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 Закону України "Про 
цінні папери та фондовий ринок" ч. 3 ст. 401, та проведення перевірки  інформації річного звіту керівництва 
зазначену в пунктах 1-4 ч. 3 ст. 401 даного Закону.

Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародного стандарту 
завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом 
історичної фінансової інформації". 

Опис виконаної роботи

У відповідності до Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародного стандарту завдань з надання 
впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної 
фінансової інформації" нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання 
аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, щодо предмету завдання.
Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур вибір яких залежить від судження аудитора. 

Висновок



Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки щодо відповідності 
інформації  у Звіті про корпоративне управління станом на 31 грудня 2018 року,  зокрема  висловлення думки щодо 
інформації, зазначеної в пунктах 5-9  ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок",   та 
провели перевірку  інформації  річного звіту керівництва зазначену в пунктах 1-4  ч. 3 ст. 401 даного Закону.

На нашу думку ПАТ "АРТК "ГЛАС" при складанні  Звіту про корпоративне управління станом на 31 грудня 2018 
року дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий 
ринок".

Дата і номер договору із завдання з надання впевненості
Договір № 68-ЗНВ/2019 від 22 березня 2019 року

Дата початку та дата закінчення проведення перевірки
Перевірка проводилася з 22 березня по 09 квітня 2019 року

Директор - аудитор ТОВ "ПРОФАУДИТ"
сертифікат № 007040, рішення АПУ
№ 269 від 29 квітня 2013 р.

09.04.2019 року А.П. Дворнікова



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікацій
ний 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

Жолiна Валентина Вiкторiвна 5600 56 5600 0

Молдавський Леонiд Семенович 4400 44 4400 0

Усього 10000 100 10000 0



X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або
допуску до торгів на фондовій біржі в

частині включення до біржового
реєстру

1 2 3 4 5

Акції прості іменні 10000 5

Права та обов'язки акціонерів
передбачені діячим законодавством

України та Статутом Товариства.

У звітному періоді емітент не
здійснював публічну пропозицію та/або

не мав допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до біржового

реєстру.

Примітки

Згідно із Статутом Товариства, кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, 
включаючи права на: 
- участь в управлінні Товариством; 
- отримання дивідендів; 
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 
- брати участь у загальних зборах акцiонерiв та голосувати особисто або через своїх представникiв; 
- обирати та бути обраними до органiв управлiння Товариства; 
Власнику простих акцiй надається переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних 
йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй.
Акціонери зобов'язані: 
- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 
- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; 
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом; 
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.



XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про

реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Тип цінного
паперу

Форма існування та
форма випуску

Номінальна
вартість акцій

(грн.)

Кількість акцій
(штук)

Загальна
номінальна

вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31.03.2003 16/15/1/03
Одеське територiальне
управлiння ДКЦПФР

UA1504921008
Акція проста
бездокумента

рна іменна

Бездокументарнi
iменнi

5.00 10000 50000.00
100.0000000000

00

Опис

Первинне розмiщення акцій Товариства здiйснювалось виключно на внутрiшньому ринку України закритим способом. Торгівля акціями товариства здійснюється 
виключно на внутрішньому ринку на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітентом не здійснюється. Протягом звітного періоду фактів включення / 
виключення цінних паперів емітента до / з біржового реєстру фондової біржі не відбувалась. У звiтному перiодi, загальними зборами акціонерів товариства не 
приймалось рішення про збільшення статутного капіталу товариства тобто про додаткову емiсiю акцій тому інформація щодо мети емісії та способу, в який 
здійснювалась пропозиція відсутня. Дострокове погашення цiнних паперiв (акцій) не передбачено дiючим законодавством України. Емітентом не здійснювався випуск 
будь яких цінних паперів, крім акцій.



   XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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.Виробничого призначення 14.200 0.300 0.000 0.000 14.200 0.300

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- машини та обладнання 14.200 0.300 0.000 0.000 14.200 0.300

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Усього 14.200 0.300 0.000 0.000 14.200 0.300

Пояснення :  Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням. 
Ступінь та умови користування майна - користування майном відбувається за 
потребами господарської діяльності товариства. Обмежень на використання майна 
товариство не виникали. Значні правочини у відношенні основних засобів у звітному 
періоді відсутні. Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних 
коштів. Основні засоби утримуються товариством для використання у господарчій 
діяльності. Термін використання основних засобів (за основними групами): будівлі, 
споруди, передавальні пристрої 25 років, машини та обладнання 5 років, транспортні
засоби 10 років, інші засоби від 4 роки.
Термiн використання основних засобiв( за основними групами): машини та обладнання 
- вiд 60 мiсяцiв, iншi засоби - вiд 48 мiсяцiв. 
На 31 грудня 2018 року первiсна вартiсть та знос основних засобiв (вiдповiдно) 
становить: машини та обладнання - 856,7 тис.грн., знос - 856,4 тис.грн. 
Нарахування амортизацiї здiйснюється вiдповiдно до п.26 нацiонального П(С)БО №7 за
нормами i методом, передбаченим податковим законодавством. строки корисного 
використання визначенi в дiапазонi: виробничi машини та обладнання - 10-20 рокiв, 
транспортнi засоби - 5-10 рокiв. 
Загальна сума нарахованого зносу скаладає - 856,4 тис.грн.
Середнiй ступiнь зносу становить:
- машини та обладнання - 99,96%.
У звiтному періоді вибуття (вичуження) та надходження (придбання) основних засобiв
не здійснювалось. 
Пiдприємство в своїй дiяльностi використовує орендоване примiщення (технiчний 
поверх), але на балансi воно не значиться i амортизацiя на примiщення не 
нараховується (передане в користування).



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -226.7 -228.1

Статутний капітал (тис.грн.) 50 50

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 50 50

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого 
Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих 
активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця
між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(-226.700 тис.грн. ) менше скоригованого статутного 
капіталу(50.000 тис.грн. ).Згідно  статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство 
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни
до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ 
на кінець звітного періоду становить  1523 тис.грн.Це свідчить про те, що  згідно статі 155 п.3 
Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань Дата
виникнен

ня

Непогашена
частина

боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
користування

коштами
(відсоток
річних)

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском)

:
Х 0.00 Х Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском):

Х 0.00 Х Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском):

Х 0.00 Х Х

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 
видом):

Х 0.00 Х Х

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

Х 0.00 Х Х

Податкові зобов'язання Х 1.10 Х Х
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х
Інші зобов'язання та забезпечення Х 590.40 Х Х
Усього зобов'язань та забезпечень Х 591.50 Х Х
Опис Товариство: не має заборгованостi по кредитам перед банками, не має зобов'язань за цiнними паперами 

(за облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими 
цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами)), а також за за фiнансовими 
iнвестицiями в корпоративнi права.
На кiнець звiтного перiоду Товариство має зобов'язання - 591,5 тис.грн., у т.ч.: кредиторська 
заборгованнiсть за товари, робооти, послуги - 531,4 тис.грн., кредиторська заборгованнiсть 
зрозрахунками з бюджетом - 1,1 тис.грн., iз стахування - 12,5 тис.грн., з оплати працi - 46,5 тис.грн. 
Iнших зобов'язань на кiнець звiтного перiоду Товариство не має.



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

"ПРОФАУДИТ"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

36921215

Місцезнаходження 65009 Одеська область , м. Одеса провулок Курортний, буд. 2
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

№ 4347

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

25.03.2010

Міжміський код та телефон 048 734-01-39
Факс відсуиній
Вид діяльності Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування
Опис Юридична особа, яка висловила свою думку щодо інформації, зазначеної у 

пунктах 5-9 "Звіту про корпоративне управління" Товариства, а також 
перевірила інформацію, зазначену в пунктах 1-4 "Звіту про корпоративне 
управління" Товариства.

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

"НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

30370711

Місцезнаходження 04107 Київська область , м. Київ вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Рішення №2092

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

НАЦIОНАЛЬНА  КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО 
РИНКУ

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон 044 5910404
Факс 4825207
Вид діяльності депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю 

цiнних паперiв
Опис Юридична особа, яка надає емiтенту послугу з обслуговування емiсiї цiнних

паперiв.

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи

"ПIВДЕННИЙ РЕГIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ 
ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

22452796

Місцезнаходження  Одеська область , м. Одеса пров. Курортний буд. 2
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

АЕ № 286879

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

20.05.2014

Міжміський код та телефон (0482) 34-21-26
Факс 34-21-26
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть 



депозитаноної установи
Опис Юридична особа, яка здiйснила, на пiдставi договору, вiдкриття рахункiв у 

цiнних паперах власникам iменних акцiй



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Коди
Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА
РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ "ГЛАС"

за ЄДРПОУ 19047568

Територія  Одеська область за КОАТУУ 5110137500
Організаційно-правова форма господарювання  Приватне акцiонерне 
товариство

за КОПФГ 111

Вид економічної діяльності  ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО 
МОВЛЕННЯ

за КВЕД 60.20

Середня кількість працівників  15
Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса 65107 Одеська область мiсто Одеса вулиця Канатна, будинок 83 
(048) 714-85-60

1. Баланс на "31" грудня 2018 р. 
Форма № 1-м 

  

Актив Код рядка
На початок

звітного періоду
На кінець звітного

періоду
1 2 3 4

               І. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- --
Основні засоби: 1010 14.2 0.3

первісна вартість 1011 856.7 856.7
знос 1012 ( 842.5 ) ( 856.4 )

Довгострокові біологічні активи 1020 -- --
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 9.2 9.2
Інші необоротні активи 1090 26.5 26.5
Усього за розділом І 1095 49.9 36.0
              II. Оборотні активи
Запаси: 1100 -- --
у тому числі готова продукція 1103 -- --
Поточні біологічні активи 1110 -- --
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 234.4 226.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 1.5 --
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- --
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 -- --
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- --
Гроші та їх еквіваленти 1165 10.3 1.9
Витрати майбутніх періодів 1170 100.0 100.0
Інші оборотні активи 1190 -- --
Усього за розділом II 1195 346.2 328.8
IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та 
групи вибуття

1200 -- --

Баланс 1300 396.1 364.8

Код за ДКУД 1801006



Пасив Код рядка
На початок

звітного року
На кінець звітного

періоду
1 2 3 4

І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 50.0 50.0
Додатковий капітал 1410 103.5 103.5
Резервний капітал 1415 -- --
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 ( 381.6 ) ( 380.2 )
Неоплачений капітал 1425 (    --    ) (    --    )
Усього за розділом І 1495 -228.1 -226.7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування 
та забезпечення

1595 -- --

III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 -- --
Поточна кредиторська заборгованість за :
      довгостроковими зобов'язаннями

1610 -- --

      за товари, роботи, послуги 1615 571.0 531.4
      розрахунками з бюджетом 1620 -- 1.1
      у тому числі з податку на прибуток 1621 -- --
       розрахунками зі страхування 1625 11.3 12.5
      розрахунками з оплати праці 1630 41.9 46.5
Доходи майбутніх періодів 1665 -- --
Інші поточні зобов'язання 1690 -- --
Усього за розділом IІІ 1695 624.2 591.5
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу та групами вибуття

1700 -- --

Баланс 1900 396.1 364.8

д/в



2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 за рік 2018  рік

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

Стаття Код рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2024.2 1871.6
Інші операційні доходи 2120 -- --
Інші доходи 2240 -- --
Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240) 2280 2024.2 1871.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) 2050 ( 1474.3 ) ( 1494.1 )
Інші операційні витрати 2180 ( 548.5 ) ( 421.4 )
Інші витрати 2270 (    --    ) (    --    )
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270) 2285 ( 2022.8 ) ( 1915.5 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 1.4 -43.9
Податок на прибуток 2300 (    --    ) (    --    )
Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 ) 2350 1.4 -43.9

д/в

Генеральний директор ________________ Євдокимова Олена Геннадiївна
(підпис)

Головний бухгалтер    ________________ Не передбачений штатним розкладом
(підпис)



XVI. Твердження щодо річної інформації

Генеральний директор Товариства на скільки це йому відомо, посилаючись на основнi фактори дiяльностi 
Товариства та результатати перевiрки річної фiнансової звiтностi Товариства Ревiзором, підтверджує, що рiчна 
фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз 
Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне 
подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки емітента, а також звiт керiвництва 
включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток і здiйснення господарської дiяльностi і станом 
товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй 
дiяльностi.



XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
                   що виникала протягом періоду

Дата
виникнення

події

Дата оприлюднення
Повідомлення

(Повідомлення про
інформацію) у

загальнодоступній
інформаційній базі даних

Національної комісії з
цінних паперів та фондового

ринку або через особу, яка
провадить діяльність з

оприлюднення регульованої
інформації від імені

учасників фондового ринку

Вид інформації

1 2 3
20.04.2018 16.03.2018 Відомості про проведення загальних зборів


	Додаток 38
	до Положення про розкриття інформації емітентами
	цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)
	
	Титульний аркуш
	25.04.2019
	(дата реєстрації емітентом електронного документа)
	№ 1/РЗ
	вихідний реєстраційний номер електронного документа)
	Зміст
	III. Основні відомості про емітента
	IV. Інформація про органи управління
	VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
	Так
	Ні
	Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
	X
	
	Акціонери
	
	X
	Депозитарна установа
	
	X
	Інше
	-
	Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?
	Так
	Ні
	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
	
	X
	Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
	
	X
	У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
	Так
	Ні
	Підняттям карток
	
	X
	Бюлетенями (таємне голосування)
	X
	
	Підняттям рук
	
	X
	Інше
	--
	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
	-
	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
	д/в
	Інше (зазначити)
	д/в
	У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : д/в
	У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
	д/в
	Склад наглядової ради (за наявності) ?
	(осіб)
	кількість членів наглядової ради - акціонерів
	0
	кількість членів наглядової ради –представників акціонерів
	0
	кількість членів наглядової ради – незалежних директорів
	0
	Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?
	Так
	Ні
	З питань аудиту
	
	X
	З питань призначень
	
	X
	З винагород
	
	X
	Інші (запишіть)
	-
	комітети відсутні
	комітети відсутні
	Персональний склад наглядової ради
	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)
	-
	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)
	-
	Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :
	Згідно вимог абзацу 2 пункту 2 статі 51 розділу VIII Закону України "Про акціонерні товариства" - у приватних акціонерних товариствах з кількістю акціонерів 10 і більше осіб створення наглядової ради є обов'язковим. З моменту створення Товариства та до теперішнього часу кількість акціонерів Товариства становить менш ніж 10 осіб. Загальними зборами акціонерів Товариства не приймалось рішення про створення Наглядової ради. Повноваження Наглядової ради, згідно чинної редакції Статут, віднесені до повноважень Дирекції та загальних зборів акціонерів.
	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
	-
	Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, введено посаду ревізора
	Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.
	Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
	Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
	Загальні збори акціонерів
	Наглядова рада
	Виконавчий орган
	Не належить до компетенції жодного органу
	Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
	Ні
	Ні
	Так
	Ні
	Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
	Ні
	Ні
	Так
	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
	Ні
	Ні
	Ні
	Так
	Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
	Так
	Ні
	Ні
	Ні
	Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
	Так
	Ні
	Ні
	Ні
	Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
	Ні
	Ні
	Ні
	Так
	Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
	Так
	Ні
	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
	Ні
	Так
	Ні
	Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
	Так
	Ні
	Ні
	Ні
	Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так
	Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних  з  нею 
осіб  та  обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні
	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)
	-
	Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
	Інформація про діяльність акціонерного товариства
	Інформація розповсюджується на загальних зборах
	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
	Копії документів надаються на запит акціонера
	Інформація розміщується на власній інтернет cторінці 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
	Так
	Ні
	Так
	Ні
	Ні
	Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні
	Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?
	Так
	Ні
	Не проводились взагалі
	
	X
	Менше ніж раз на рік
	
	X
	Раз на рік
	X
	
	Частіше ніж раз на рік
	
	X
	Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?
	Так
	Ні
	Загальні збори акціонерів
	
	X
	Наглядова рада
	
	X
	Виконавчий орган
	X
	
	Інше (зазначити)
	-
	З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
	Так
	Ні
	З власної ініціативи
	X
	
	За дорученням загальних зборів
	
	X
	За дорученням наглядової ради
	
	X
	За зверненням виконавчого органу
	
	X
	На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
	
	X
	Інше (запишіть)
	-
	X. Структура капіталу
	XI. Відомості про цінні папери емітента
	3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
	Актив
	І. Необоротні активи
	Баланс
	Пасив
	Баланс

	XVI. Твердження щодо річної інформації
	XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду



