
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, 
наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  

Голова правління       Бородянський В.В. 

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

М.П. 
 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2011 рік  

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента  

Приватне акціонерне товариство "Міжнародний Медіа Центр - СТБ"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента  

Акціонерне товариство   

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  

20044726  

1.4. Місцезнаходження емітента  

вул. Івана Шевцова, 1, м. Київ, Шевченківський р-н. (райони м. Києва), 03133   

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  

044 501-98-98;  044 501-98-99  

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

shmidt.m@stb.ua   

 
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2012 

 (дата) 

2.2. Річна інформація опублікована у Газета "Бюлетень. Цінні папери України"     

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет  
 
ttp://www.stb.ua/company/juridical/   

  (адреса сторінки)   (дата) 

 

 

 

Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

в) банки, що обслуговують емітента X 

г) основні види діяльності X 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X 



е) інформація про рейтингове агентство  

є) інформація про органи управління емітента  

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

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 

6. Інформація про загальні збори акціонерів X 

7. Інформація про дивіденди  

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

9. Відомості про цінні папери емітента: 

а) інформація про випуски акцій емітента X 

б) інформація про облігації емітент  

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

г) інформація про похідні цінні папери  

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  

10. Опис бізнесу X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 

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

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

в) інформація про зобов'язання емітента X 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів  

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

 

14. Інформація про стан корпоративного управління X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

 

б) 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 

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних 
активів до складу іпотечного покриття 

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших 
активів на кінець звітного періоду 

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають 
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 

 

17. 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 

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

20. Основні відомості про ФОН  



21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

24. Правила ФОН  

25. Річна фінансова звітність X 

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) 
(додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) 

X 

27. Аудиторський висновок X 

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності  

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

 

30. Примітки 

У зв'язку зі змінами в законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців", які відбулись у звітному році, в п. 3.2.1 наведено реквізити виписки з Єдиного державного 
реєстру, а в п. 3.2.3 - орган державної реєстрації, що видав цю виписку. 
У звітному році емітент не здійснював рейтингової оцінки своїх цінних паперів, у зв'язку із цим 
інформація про рейтингове агентство відсутня. Серед засновників та/або учасників емітента фізичних 
осіб не має. Посадові особи товариства акціями емітента не володіють. В товаристві не обирались 
Голова Наглядової ради та Голова Ревізійної комісії, у зв'язку із цим, інформація по цим посадовим 
особам відсутня. Фізичних осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента не має. Емітент не 
здійснював нарахування та виплату дивідендів за період попередній звітному. Рішення про порядок 
покриття збитків, одержаних у звітному році, буде прийнято у 2012р. Емітент не здійснював випуску 
інших, крім акцій цінних паперів. У зв'язку із цим інформація про випуски процентних, дисконтних, 
цільових (безпроцентних) облігацій, а також про інші цінні папери емісія яких підлягає реєстрації та 
похідні цінні папери відсутня. Емітент не здійснював викуп власних акцій протягом звітного періоду. 
Акції емітента існують у бездокументарній формі, у зв'язку із цим інформація про (замовлені, видані) 
сертифікати цінних паперів відсутня. Інформація про обсяги виробництва та реалізацію основних видів 
продукції, а також інформація про собівартість реалізованої продукції не заповнюється у зв'язку із тим, 
що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна 
промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів 
економічної діяльності. Товариство не має зобов'язань за банківськими кредитами, випусками облігацій, 
іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами), а також зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. 
Особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом року та підлягала 
оприлюдненню згідно діючого у 2011р. законодавства, не було. Інші посадові особи, крім вказаних, не 
відповідають за зберігання протоколів колегіальних органів товариства та загальних зборів акціонерів. В 
усіх розділах звіту відсутні паспортні дані посадових осіб, у зв'язку із не наданням згоди на їх 
оприлюднення. Товариство не складає фінансову звітність відповідно до МСБО. 



3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

Приватне акціонерне товариство "Міжнародний Медіа Центр - СТБ" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

ПрАТ "ММЦ-СТБ" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 

03133 

3.1.5. Область, район 

м. Київ, Шевченківський р-н. (райони м. Києва) 

3.1.6. Населений пункт 

м. Київ 

3.1.7. Вулиця, будинок 

вул. Івана Шевцова, 1  

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

ААБ №259333  

3.2.2. Дата державної реєстрації 

18.06.1997 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

Шевченківська районна в м.Києві державна адміністрація 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

71134000.00 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

71134000.00 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 

3.3.2. МФО банку 

305749 

3.3.3. Поточний рахунок 

2600230475904 

  

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"  

3.3.5. МФО банку  

305749  

3.3.6. Поточний рахунок  

2600230475904  

3.4. Основні види діяльності 

92.11.0 Виробництво фільмів 

92.20.0 Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення 



74.40.0 Рекламна діяльність 

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

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі 

Державний орган, що 
видав 

Дата закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Користування радіочастотним ресурсом України 583241 08.07.2011 
Національна комісія з 
питань регулювання 

зв'язку України 
01.12.2015 

Опис 
Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): 

Емітент і на далі планує продовжувати термін дії ліцензії. 

  

Користування радіочастотним ресурсом України 583244 08.07.2011 
Національна комісія з 
питань регулювання 

зв'язку України 
01.12.2015 

Опис 
Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): 

Емітент і на далі планує продовжувати термін дії ліцензії. 

  

Ліцензія на мовлення (Ефірне телебачення) 1311-м 05.12.1997 
Національна рада України 
з питань телебачення і 

радіомовлення  
05.12.2017 

Опис 
Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): 

Емітент і на далі планує продовжувати термін дії ліцензії. 

  

Ліцензія на мовлення (Ефірне телебачення) 1312-м 27.07.2007 
Національна рада України 
з питань телебачення і 

радіомовлення 
27.07.2014 

Опис 
Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): 

Емітент і на далі планує продовжувати термін дії ліцензії. 

  

Ліцензія на мовлення (Ефірне телебачення) 1313-м 23.01.2006 
Національна рада України 
з питань телебачення і 

радіомовлення 
23.01.2016 

Опис 
Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): 

Емітент і на далі планує продовжувати термін дії ліцензії. 

  

Ліцензія на мовлення (Супутникове телебачення) 1332-м 10.09.2007 
Національна рада України 
з питань телебачення і 

радіомовлення 
10.09.2017 

Опис 
Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): 

Емітент і на далі планує продовжувати термін дії ліцензії. 

  

Ліцензія на мовлення (Багатоканальне телебачення) 1346-м 23.08.2011 
Національна рада України 
з питань телебачення і 

радіомовлення 
23.08.2018 

Опис 
Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): 

Емітент і на далі планує продовжувати термін дії ліцензії. 

  

Експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування 468794 29.09.2009 
Міністерство економіки 

України 
28.09.2012 

Опис 
Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): 

Емітент і на далі планує продовжувати термін дії ліцензії. 

  



3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 

Найменування 
об'єднання Місцезнаходження об'єднання 

Індустріальний 
телевізійний комітет 

м. Київ, вул. Сергія Струтинського 6, 9 поверх, офіс 903 

Опис 

Індустріальний Телевізійний Комітет - це професійне галузеве об'єднання провідних телеканалів, 
медійних агенцій та рекламодавців, що представляє інтереси телевізійної галузі України та дбає про 
захист своїх членів. Основною метою IТК є сприяння розвитку телевізійної галузі в Україні. Основні 
стратегії розвитку IТК на 2010 - 2012 роки: Дослідження телевізійної аудиторії Мета: Організувати 
збалансовану (надійну, послідовну і прийнятну для всіх користувачів) систему соціологічних досліджень 
телевізійної аудиторії України. Ключові напрямки: Забезпечення відповідності досліджень телевізійної 
аудиторії міжнародним стандартам якості, сучасним технологічним і методологічним розробкам у цій 
сфері та актуальним потребам українського телевізійного ринку; Забезпечення відповідності досліджень 
телевізійної аудиторії умовам підписаних контрактів та рішенням IТК; Проведення професійної 
незалежної експертизи системи телевізійних досліджень Захист прав ліцензійних користувачів даних 
системи телевізійних досліджень. Розвиток телевізійної галузі. Мета: Підвищити 
конкурентоспроможність телебачення стосовно інших каналів комунікації та стимулювати зростання 
телевізійного ринку. Ключові напрямки: Реалізація довгострокової програми підвищення 
конкурентоспроможності телебачення; Створення сприятливих умов для розвитку телебачення як 
бізнесу; Просування законодавчих ініціатив, що необхідні для ефективного функціонування галузі; 
Ефективна взаємодія із державними органами та структурами, що мають відношення до телевізійного 
ринку Висвітлення стану, діяльності та тенденцій розвитку телевізійного та рекламного ринку; 
Створення умов для прозорого та ефективного переходу на цифрове мовлення телеканалів та глядачів. 
Саморегулювання Мета: Стати загальновизнаним, ефективним і демократичним механізмом реалізації 
спільних інтересів учасників телевізійної галузі. Ключові напрямки: Загальна популяризація IТК як 
впливового важеля саморегулювання телевізійної галузі. Розвиток інструментів саморегулювання 
телевізійного та рекламного ринку; Формування згуртованого рекламного та телевізійного 
співтовариства, що діє за єдиними ринковими правилами Емітент є дійсним членом асоціації. 

  

Незалежна асоціація 
телерадіомовників 

Київ, вул. Саксаганського, 103, оф. 30-31 

Опис 

Асоціація покликана захищати права вітчизняних телерадіовиробників, надавати юридичні консультації 
та юридичну підтримку, сприяти створенню правової бази та демократичній розбудові вітчизняного 
телерадіомовлення, підняттю його до європейського рівня. Основні напрямки діяльності асоціації 
наступні: сприяння розвитку телебачення і радіомовлення та інформаційної інфраструктури в Україні; 
сприяння вивченню проблем розвитку та функціонування телерадіомовників та телерадіомовних 
компаній; сприяння створенню правової бази діяльності у сфері телебачення та радіомовлення; сприяння 
правовому захисту вітчизняного інформаційного простору від незаконного втручання закордонних 
засобів масової інформації; сприяти створенню законодавчих засад діяльності телерадіокомпаній; 
сприяти діяльності членів Асоціації, спрямованої на збільшення частки продукції вітчизняного 
виробництва в українському теле- та радіопросторі; проводити семінари, професійні конкурси та 
фестивалі з метою підвищення фахового рівня членів Асоціації та сприяти їх організації. Емітент є 
членом асоціації. 

  

Асоціація мережевих 
телерадіомовників 

України 
Київ, вул. Андрія Іванова, 10 

Опис 

Метою Асоціації є задоволення законних інтересів  та захист прав  i  свобод Членів Асоціації у сфері  
телебачення  та радіомовлення  та  сприяння діяльності телерадіоорганізацій в Україні. 
Основі завдання Асоціації:  сприяння розвитку телерадіопростору України відповідно до принципів 
ринкової економіки та добросовісної  конкуренції, сприяння i підтримка розвитку організованого ринку 
послуг у галузі телебачення та радіомовлення в Україні, недопущення недобросовісної  конкуренції; 
сприяння розвитку системи захисту інтелектуальної власності в галузі телебачення i радіомовлення 
Україні; сприяння розвитку мереж кабельного та супутникового теле- та радіомовлення в Україні 
відповідно до світової практики; сприяння i підтримка реалізації економічних, правових та професійних 
інтересів  членів  Асоціації, представництво спільних інтересів Членів Асоціації перед  органами 
державної влади України, як центральними, так i регіональними; захист спільних інтересів Членів 
Асоціації в Україні; розробка концепцій, планів та програм розвитку національного телерадіопростору; 
подання пропозицій щодо прийняття, зміни або скасування нормативно-правових актів з питань 
діяльності телерадіоорганізацій до органів державної влади та місцевого самоврядування; проведення 
досліджень та моніторингу стану та підвищення ефективності законодавства, що регулює діяльність 
телерадіоорганізацій; впровадження дослідницьких програм, спрямованих на вивчення ринку 
телебачення та радіомовлення; проведення наукових та практичних конференцій, семінарів, симпозіумів  
та "круглих столів" з метою обговорення проблем, завдань та напрямків розвитку національного 
телерадіопростору;   допомога у створенні сприятливих умов для комерційної діяльності членів  



Асоціації в Україні та інші завдання, передбачені статутом асоціації. 

 

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

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

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

(від загальної кількості) 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Міжнародний 

Медіа Центр» 
23741163 

03113 м. Київ вул. Івана 
Шевцова, 1 

98.984200000000  

Корпорація «Інтерньюз 
Нетуорк» 

б/н 
95521США Arcada (Окада) 
987 Crescent Way (Кресент 

Вей) 
1.015800000000  

Прізвище, ім" я, по батькові 
фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, 
який видав паспорт* 

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

(від загальної кількості) 

Усього 100.000000000000  

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 1946 
Середня чисельність позаштатних працівників: (ЦПХ) 227 осіб. 
Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 99 осіб. 
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): не має 
Фонд оплати праці: у 2010р. - 49127тис.грн.; у 2011р. - 96902тис.грн. 
Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: у звітному році фонд 
оплати праці відносно попереднього аналогічного періоду збільшився у зв'язку із:  
1) збільшенням чисельності працівників; 
2) щорічного підвищенням заробітної плати; 
3) запровадження системи заохочення (преміювання) працівників. 
Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: з метою 
забезпечення постійного високого професійного рівня працівників, емітент запровадив систему підвищення кваліфікації шляхом 
участі працівників у профільних семінарах (тренінгах), залучення працівників різних профілів до роботи у створених тимчасових 
робочих групах тощо. Разом з цим, емітентом встановлені кваліфікаційні вимоги до кандидатів, які працевлаштовуються на роботу 
до емітента. 

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Троян Михайло Михайлович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 

1956 

6.1.5. Освіта** 

Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, інженер-хімік-технолог  

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

15 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Київський філіал Корпорація «НВІГ «Інтерпайп», головний спеціаліст управління з корпоративних прав 

6.1.8. Опис 



Повноваження та обов'язки посадової особи визначені внутрішнім Положенням про наглядову раду та договором, укладеним з нею. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадова особа у звітному році не 
змінювалась. Посадова особа була переобрана згідно рішення загальних зборів акціонерів 21.04.2011р. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Посадова особа працює в ТОВ "ІстВан" (місцезнаходження: 01023,м. Київ, вул. Мечникова, 2) на посаді головного спеціаліста 
управління з корпоративних прав. Згоди фізичної особи на оприлюднення її паспортних даних не надано. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на 
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Локотко Володимир Володимирович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 

1976 

6.1.5. Освіта** 

Московський Державний Університет Економіки, економіст 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

7 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ «АУРА», генеральний директор 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені внутрішнім Положенням про наглядову раду та договором, укладеним з нею. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадова особа у звітному році не 
змінювалась. Посадова особа була переобрана згідно рішення загальних зборів акціонерів 21.04.2011р. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Посадова особа працює в ТОВ "ІстВан" (місцезнаходження: 01023,м. Київ, вул. Мечникова, 2) на посаді заступника директора 
департаменту по управлінню ефективністю. Згоди фізичної особи на оприлюднення її паспортних даних не надано. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на 
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Шидлик Тарас Зіновійович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 

1976 

6.1.5. Освіта** 

Київський Національний Університет ім. Т. Шевченка, Міжнародні Економічні Відносини 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

8 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "IстВан", заступник фінансового директора 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені внутрішнім Положенням про наглядову раду та договором, укладеним з нею. 



Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадова особа була обрана згідно 
рішення загальних зборів акціонерів 21.04.2011р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента 
не має.  
Посадова особа працює в ТОВ «Старлайт Медіа» (місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Паньківська, 11) на посаді фінансового 
директора. Згоди фізичної особи на оприлюднення її паспортних даних не надано. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на 
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Голова Правління 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Бородянський Володимир Володимирович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 

1974 

6.1.5. Освіта** 

Київський національний економічний університет, Фінанси і кредит 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

12 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ЗАТ "Альфабанк", начальник відділу керуючих проектами управління активами 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені внутрішнім Положенням про Правління та договором, укладеним з нею. 
Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Згоди посадової особи на оприлюднення розміру її 
заробітної плати не надано. Посадова особа у звітному періоді не змінювалась. Посадова особа була переобрана згідно рішення 
загальних зборів акціонерів 21.04.2011р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Посадова особа також працює на посаді директора в ТОВ «Рентал» (місцезнаходження: 03133, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1); на 
посаді директора у ТОВ «Хмарачос» (місцезнаходження: 03133, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1).  
Згоди фізичної особи на оприлюднення її паспортних даних не надано. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на 
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Заступник Голови Правління 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Клишавчук Олександр Миколайович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 

1979 

6.1.5. Освіта** 

Запорізька державна інженерна академія, Економіка підприємства 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

7 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Корпорація "НВ IГ "Iнтерпайп", менеджер проекту дирекції оптимізації бізнесу 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені внутрішнім Положенням про Правління та договором, укладеним з нею. 



Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Згоди посадової особи на оприлюднення розміру її 
заробітної плати не надано. Посадова особа у звітному періоді не змінювалась. Посадова особа була переобрана згідно рішення 
загальних зборів акціонерів 21.04.2011р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Посадова особа не працює на будь-яких інших підприємствах. Згоди фізичної особи на оприлюднення її паспортних даних не 
надано. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на 
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Заступник Голови Правління 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Назаров Сергій Анатолійович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 

1975 

6.1.5. Освіта** 

Державна Академія Управління, соціолог 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

7 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Інформація відсутня. Трудова книжка відкрита у емітента. 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені внутрішнім Положенням про Правління та договором, укладеним з нею. 
Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Згоди посадової особи на оприлюднення розміру її 
заробітної плати не надано. Посадова особа у звітному періоді не змінювалась. Посадова особа була переобрана згідно рішення 
загальних зборів акціонерів 21.04.2011р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Посадова особа не працює на будь-яких інших підприємствах. Згоди фізичної особи на оприлюднення її паспортних даних не 
надано. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на 
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Заступник Голови Правління 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Максимчук Анатолій Олександрович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 

1980 

6.1.5. Освіта** 

Національний технічний університет України, правознавство 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

8 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ЗАТ "Квадрат-Україна", директор юридичного департаменту 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені внутрішнім Положенням про Правління та договором, укладеним з нею. 
Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Згоди посадової особи на оприлюднення розміру її 



заробітної плати не надано. Посадова особа у звітному періоді не змінювалась. Посадова особа була переобрана згідно рішення 
загальних зборів акціонерів 21.04.2011р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Посадова особа не працює на будь-яких інших підприємствах. Згоди фізичної особи на оприлюднення її паспортних даних не 
надано. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на 
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член правління - фінансовий директор 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Рапп Ганна Iгорівна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 

1975 

6.1.5. Освіта** 

Київський державний економічний університет, фінанси і кредит 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

15 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Iнформаційне агентство "Метроном", заступник головного бухгалтера 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені внутрішнім Положенням про Правління та договором, укладеним з нею. 
Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Згоди посадової особи на оприлюднення розміру її 
заробітної плати не надано. Посадова особа у звітному періоді не змінювалась. Посадова особа була переобрана згідно рішення 
загальних зборів акціонерів 21.04.2011р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Посадова особа не працює на будь-яких інших підприємствах. Згоди фізичної особи на оприлюднення її паспортних даних не 
надано. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на 
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Ревізійної комісії 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Бут Сергій Володимирович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 

1972 

6.1.5. Освіта** 

Освіта вища. Національний Університет «Києво-Могилянська Академія», спеціальність «Економічна теорія». 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

7 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ «Ернст енд Янг», старший аудитор 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені внутрішнім Положенням про Ревізійну комісію та договором, укладеним з 
нею. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадова особа у звітному 
періоді не змінювалась. Посадова особа була переобрана згідно рішення загальних зборів акціонерів 21.04.2011р. Непогашеної 



судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Посадова особа працює в ТОВ «Старлайт Медіа» (місцезнаходження: 01033 м. Київ, вул. Паньківська, 11) на посаді фінансового 
контролера. Згоди фізичної особи на оприлюднення її паспортних даних не надано. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на 
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Ревізійної комісії 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Биков Ігор Михайлович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

6.1.4. Рік народження** 

1965 

6.1.5. Освіта** 

Українська академія внутрішніх справ, правознавство 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

8 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ «Старлайт Медіа», генеральний директор 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені внутрішнім Положенням про Ревізійну комісію та договором, укладеним з 
нею. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадова особа була обрана 
згідно рішення загальних зборів акціонерів 21.04.2011р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
емітента не має.  
Посадова особа працює в ТОВ «Старлайт Медіа», (місцезнаходження: 01033, м.Київ, вул. Паньківська, 11) на посаді генерального 
директора. Згоди фізичної особи на оприлюднення її паспортних даних не надано. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на 
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член Ревізійної комісії 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Волков Сергій Олександрович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 

1980 

6.1.5. Освіта** 

Київський національний економічний університет, банківська справа   

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

4 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

НАСК "Оранта", заступник голови правління з фінансів 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені внутрішнім Положенням про Ревізійну комісію та договором, укладеним з 
нею. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадова особа у звітному 
періоді не змінювалась. Посадова особа була переобрана згідно рішення загальних зборів акціонерів 21.04.2011р. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Посадова особа працює в ТОВ «ІСТВАН» (місцезнаходження: 01023, м. Київ, вул. Мечникова, 2) на посаді начальника управління 
контролінгу фінансового департаменту. Згоди фізичної особи на оприлюднення її паспортних даних не надано. 



* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на 
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Головний бухгалтер 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Харитонова Юлія Станіславівна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 

1970 

6.1.5. Освіта** 

Криворізкий гірничорудний інститут, технологія машинобудування 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

14 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ЗАТ "Діавест +", головний бухгалтер 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в натуральній формі посадовій особі 
емітента не виплачувалась. Згоди посадової особи на оприлюднення розміру її заробітної плати не надано. Посадова особа у 
звітному періоді не змінювалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоди фізичної особи на оприлюднення її 
паспортних даних не надано. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на 
розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 

Найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Дата 
внесення до 

реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Міжнародний медіа 

центр» 

23741163 

03113 М.Київ 
Шевченківський р-н. 

(райони м. Києва) м. Київ 
вул. Івана Шевцова, 1 

23.06.2009 4400712 
98.98420000000 

 
4400712 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав паспорт** 

Дата 
внесення до 

реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

Усього 4400712 98.98420000000 4400712 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  
** Не обов'язково для заповнення.  



8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 
проведення 

21.04.2011 

Кворум 
зборів** 

98.984200000000 

Опис 

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:  
1. Виправлення описки в Порядку денному загальних зборів акціонерів, оголошених Об'явою Правління 
Товариства від 22.02.2011р. 
2.  Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010р. Звіт правління про результати фінансово-
господарської діяльності. 
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік. 
4. Затвердження фінансової звітності та балансу Товариства за 2010 рік. 
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи в 2010 році та нерозподіленого 
прибутку за минулі роки, про нарахування та виплату дивідендів. 
6. Про зміну найменування Товариства відповідно до закону України "Про акціонерні товариства" 
7. Затвердження змін до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту. 
8. Про внесення змін та доповнень у внутрішні документи Товариства. Затвердження положень Товариства в новій 
редакції: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Ревізійну комісію", "Про Правління Товариства". 
9. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або 
трудових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-
правових договорів з членами Наглядової ради. 
10. Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства. 
11. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: порядок денний загальних зборів 
сформовано Правлінням емітента та погоджено із Наглядовою радою. 
Результати розгляду питань порядку денного:  
По 1 питанню, було затверджено виправлення помилки (описки), допущеної в об'яві Правління про проведення 
загальних зборів акціонерів. По п. 2-5 були затверджені звіти виконавчого органу та Ревізійної комісії, а також 
затверджена річна фінансова звітність і визначені напрямки використання одержаного у 2010р. прибутку. По п. 6-
11 були прийняті рішення необхідні для приведення діяльності емітента у відповідність до вимог закону України 
"Про акціонерні товариства", а саме змінено назву емітента на приватне акціонерне товариство, затверджено 
Статут та внутрішні положення у новій редакції, яка враховує положення закону України "Про акціонерні 
товариства", та переобрані органи емітента, при цьому змін у персональному складі посадових осіб не було. Всі 
посадові особи були переобрані на новий термін. 
 
Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори акціонерів відбулись. 
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: позачергові загальні збори акціонерів у 
звітному році не проводились 

 



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних 
паперів» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107 м. Київ, Шевченківський р-н (райони м. Києва) м. Київ, вул. Тропініна, 
7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

498004 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 

Міжміський код та телефон (044) 5854240 (вн.тел. 1015, 1016) 

Факс 5854240 (вн. тел. 1090, 1089, 1019) 

Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність 
депозитарію 

Опис Особа, яка надає товариству послуги депозитарію, у звітному періоді не 
змінювалась. 

 

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал 
Плюс» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30371406 

Місцезнаходження 02088 м. Київ Подільський р-н. (райони м. Києва) м. Київ вул.Фрунзе, 14-18, 
к.49 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

2069 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2011 

Міжміський код та телефон 044-502-6718 

Факс 502-6719 

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фірмa), якa надає аудиторські послуги емітенту 

Опис Аудиторськa фірмa, якa надає аудиторські послуги емітенту, у звітному 
періоді не змінювалась. 

 

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

Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ІНГО 
Україна» 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 16285602 

Місцезнаходження 01054 м. Київ Шевченківський р-н. (райони м. Києва) м. Київ вул. 
Воровського, 33 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

546579 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.07.2010 

Міжміський код та телефон (044) 490-2744 

Факс 490-2748 



Вид діяльності Юридична особа, якa надає страхові послуги емітенту 

Опис Юридична особа, якa надає страхові послуги емітенту у звітному періоді не 
змінювалась. Також у страхової компанії є інші ліцензії на право надання 
страхових послуг, крім страхування життя (номера інших ліцензій №546570, 
№546578, №546574, №569235). 

 

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг Аудиторські 
послуги» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33306921 

Місцезнаходження 01001 м. Київ Шевченківський р-н. (райони м. Києва) м. Київ вул.Хрещатик, 
19А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

3516 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2005 

Міжміський код та телефон 044-490-3000 

Факс 490-3030 

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фірмa), якa надає аудиторські послуги емітенту 

Опис Аудиторськa фірмa, якa надає аудиторські послуги емітенту, у звітному 
періоді не змінювалась. 

 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА ФIРМА 
"КОМПАНIЯ IНПРОФАУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37249747 

Місцезнаходження 03040, м. Київ, Голосіївський р-н. (райони м. Києва) м. Київ  
вул. Василькiвська,13, к.4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

4378 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.09.2010 

Міжміський код та телефон (044) 257 6913 

Факс 257 6913 

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фірмa), якa надає аудиторські послуги емітенту 

Опис Аудиторськa фiрмa була обрана у 2012р. з метою підтвердження 
достовірності фінансової звітності за звітний період. Рішення про обрання 
аудиторської фірми прийнято Наглядовою радою товариства. 

 



11. Відомості про цінні папери емітента 

11.1. 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 

24.01.2008 29/1/08 
Державна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку 

UA1002461002 
Акції 
Іменні 
прості 

Бездокументарна 
Іменні 

16.000 4445875 71134000.000 100.000000000000 

Опис 

Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами (акціями) емітента, здійснюється на 
внутрішньому позабіржовому ринку України. 
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: акції емітента на зовнішніх (міжнародних) ринках обігу не мають. 
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: фактів лістингу/делістингу акцій емітента на жодній фондовій 
біржі, у звітному періоді не було. 
Мета додаткової емісії: рішення про додаткову емісію у звітному періоді не приймалось. 
Спосіб розміщення: рішення про додаткове розміщення акцій відсутнє. 

  



12. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

Початком фактичної діяльності ЗАТ "Міжнародний Медіа Центр – СТБ" є 18 червня 1997 року. 17 травня 2011 року, на виконання 
вимог закону України "Про акціонерні товариства", ЗАТ «ММЦ-СТБ» було перейменовано в Приватне акціонерне товариство 
"Міжнародний Медіа Центр – СТБ". 

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні 
підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній 
структурі у відповідності з попереднім звітним періодом 

В своїй структурі  емітент має: Правління, яке очолює Голова Правління й до складу якого входить Секретаріат Правління; 
Юридичний департамент; Фінансовий департамент; Департамент безпеки; Департамент управління персоналом; Департамент 
оптимізації бізнесу; Департамент маркетингу; Департамент промоушену; Департамент планування та закупки програм; 
Департамент підготовки та видачі ефіру; Департамент розвитку мережі та філій; Адміністративно-господарський департамент; 
Технічний департамент; Департамент інформаційно-аналітичного мовлення; Департамент виробництва програмного продукту; 
Департамент документально-публіцистичних програм; Комерційний департамент; Департамент продюсування талантів; 
Департамент розробки телевізійних форматів. 
За 2011 рік в структурі відбувалися зміни, щодо реструктуризації структурних підрозділів у наступних департаментах емітента : у 
Юридичному департаменті; у Фінансовому департаменті; у Департаменті оптимізації бізнесу; у Департаменті промоушену; у 
Адміністративно-господарському департаменті; у Технічному департаменті; у Департаменті інформаційно-аналітичного мовлення; 
у Департаменті виробництва програмного продукту; у Комерційному департаменті, та у Департаменті розробки телевізійних 
форматів тощо. 

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

Пропозицій щодо реорганізації емітента з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило. 

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

У ПрАТ «ММЦ-СТБ» відповідно до затвердженої наказом облікової політики застосовуються наступні методи (методи 
нарахування амортизації: об’єктів основних засобів - прямолінійний, МНМА – 100% їх вартості у першому місяці використання; 
метод оцінки вартості запасів - ФІФО, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій – відображаються на дату балансу за 
справедливою вартістю; резерв сумнівних боргів формується на підставі класифікації дебіторської заборгованості за продукцію, 
товари, роботи, послуги). 

Текст аудиторського висновку 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР-СТБ" станом на 31 грудня 2011 року 
Адресат: Власники цінних паперів, керівництво ПрАТ "ММЦ-СТБ" 
§ 1. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ 
1.1. Основні відомості про юридичну особу: 
Найменування:  
повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIЖНАРОДНИЙ МЕДIА ЦЕНТР-СТБ" 
скорочене найменування: ПрАТ "ММЦ-СТБ" 
організаційно-правова форма: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
код за ЄДРПОУ: 20044726 
далі за текстом: Товариство 
Дані свідоцтва (виписки) про державну реєстрацію 
серія, номер: ААБ 259333 
номер запису: 10741200000007083 
дата державної реєстрації: 18.06.1997 
орган, що видав свідоцтво (виписку): Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація 
Місцезнаходження 
місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: Україна, 03133, м.Київ, Шевченківський р-н, вул.Iвана Шевцова,1 
адреса для поштових повідомлень: Україна, 03133, м.Київ, Шевченківський р-н, вул.Iвана Шевцова,1 
Контактні реквізити 
тел./факс: (044)501 9898, 501 9899 
веб-сайт: http://stb.ua 
електронна поштова адреса: shmіdt.m@stb.ua 
Початком фактичної діяльності ЗАТ "Міжнародний Медіа Центр - СТБ" є 18 червня 1997 року. 17 травня 2011 року, на виконання 
вимог закону України "Про акціонерні товариства", ЗАТ було перейменовано в Приватне акціонерне товариство "Міжнародний 
Медіа Центр - СТБ". 
Зміни до статутних документів (Дата, Суть змін): 
- 17.05.2011, Статут приведено у відповідність згідно Закону України "Про Акціонерні товариства", шляхом викладення його в 
новій редакції. 
Основні види діяльності, за КВЕД(Код, Назва виду діяльності): 
- 92.20.0, Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення 
- 74.40.0, Рекламна діяльність 
- 92.11.0, Виробництво фільмів 



Протягом періоду, що перевірявся, Товариство здійснювало види діяльності, що передбачені статутними документами. 
Перелік ліцензій (свідоцтв, дозволів) Товариства на провадження певних видів діяльності(Серія, №, Термін дії з - по, Назва ліцензії 
(свідоцтва, дозволу), Орган, що видав ліцензію): 
- АВ 583241, з 08.07.2011 по 01.12.2015, Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення, Національна комісія з питань 
регулювання зв’язку України 
- АВ 583244, з 08.07.2011 по 01.12.2015, Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення, Національна комісія з питань 
регулювання зв’язку України 
- НР 1311-м, з 05.12.1997 по 05.12.2017, Ліцензія на мовлення (Ефірне телебачення), Національна рада України з питань 
телебачення і радіомовлення 
- НР 1312-м, з 27.07.2007 по 27.07.2014, Ліцензія на мовлення (Ефірне телебачення), Національна рада України з питань 
телебачення і радіомовлення 
- НР 1313-м, з 23.01.2006 по 23.01.2016, Ліцензія на мовлення (Ефірне телебачення), Національна рада України з питань 
телебачення і радіомовлення 
- НР 1332-м, з 10.09.2007 по 10.09.2017, Ліцензія на мовлення (Супутникове телебачення), Національна рада України з питань 
телебачення і радіомовлення 
- НР 1346-м, з 23.08.2011 по 23.08.2018, Ліцензія на мовлення (Багатоканальне телебачення), Національна рада України з питань 
телебачення і радіомовлення 
- АВ 468794, з 29.09.2009 по 28.09.2012, Ліцензія на експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, Міністерство 
економіки України 
Станом на 31 грудня 2011 року, Товариство має такі основні поточні рахунки(Номер рахунку, Назва установи банку, МФО, 
Валюта): 
- 2600230475904, ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", 305749, MULTI 
- 26002102596001, ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, 300346, UAH 
- 26007189212, "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВI, 380805, UAH 
1.2. Опис аудиторської перевірки 
Мета перевірки – підтвердження достовірності, повноти річної фінансової звітності Товариства та відповідності показників 
нормативам, установлених чинним законодавством. 
При формуванні висновку застосовувалися: "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р. №1591; "Положення щодо підготовки 
аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації 
емітентами та професійними учасниками фондового ринку", затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від  19.12.2006р. №1528;"Вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів 
(крім емітентів облігацій місцевої позики)", затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
29.08.2011р. №1360; Роз’яснення Національної комісії цінних паперів та фондового ринку "Про порядок застосування частини 
шостої статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо розкриття інформації відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності", затвердженого рішенням НКЦПФР від 09.02.2012р. №270. 
При перевірці аудитори керувались Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а також "Планом рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій", затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291 та інструкцією по його застосуванню із змінами і доповненнями та 
іншими нормативними актами, що регулюють діяльність учасників фондового ринку. 
Аудиторська перевірка здійснена у відповідності до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг, зокрема МСА700 "Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності", 705 
"Модифікація думки у звіті незалежного аудитора",706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 
аудитора", Кодексу Етики Професійних бухгалтерів з урахуванням вимог Закону України "Про аудиторську діяльність". 
Перелік фінансових звітів, які складають повний комплект фінансової звітності Товариства, складає: 
 - Баланс станом на 31.12.2011 року (форма №1, код за ДКУД 1801001); 
 - Звіт про фінансові результати за 2011 р. (форма №2, код за ДКУД 1801003); 
 - Звіт по рух грошових коштів за 2011 р. (форма №3, код за ДКУД 1801004); 
 - Звіт про власний капітал за 2011 р. (форма №4, код за ДКУД 1801005); 
 - Примітки до річної фінансової звітності за 2011 р. (форма №5, код за ДКУД 1801008); 
Підготовка фінансової звітності відповідно до П(С)БО вимагають використання певних ключових бухгалтерських оцінок. Окрім 
цього, від управлінського персоналу вимагається використання думок в процесі застосування облікової політики підприємства. 
§2 ОПИС ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ДОСТОВІРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ 
КОНСОЛІДОВАНИХ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ 
Відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів відповідно до національних стандартів 
бухгалтерського обліку несе управлінський персонал Товариства, а саме Голова Правління Бородянський Володимир 
Володимирович, Головний бухгалтер Харитонова Юлія Станіславівна.  
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання систем обліку і внутрішнього 
контролю, які забезпечують підготовку та достовірне представлення фінансових звітів, відсутність в них суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок для 
відповідних обставин. 
§3 ОПИС ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АУДИТОРА ЗА НАДАННЯ ВИСНОВКУ (ЗВІТУ) СТОСОВНО ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми 
провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці 
стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання 
достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських 
процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та інформації, яка розкрита у фінансовій звітності. Вибір процедур 
ґрунтується на судженні аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або 
помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, які стосуються складання і 
достовірного подання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою 
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю ПрАТ "ММЦ-СТБ". 



Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених 
управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. 
На нашу думку, аудиторські докази, отримані аудитором, є достатніми і прийнятними для формулювання підстави для висловлення 
модифікованої аудиторської думки. 
§4 ДУМКА АУДИТОРА ЩОДО ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО МСА 700 
"ФОРМУЛЮВАННЯ ДУМКИ ТА НАДАННЯ ЗВІТУ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ", МСА 705 "МОДИФІКАЦІЯ ДУМКИ У 
ЗВІТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА" ТА ІНШИХ СТАНДАРТІВ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПІДГОТОВКИ АУДИТОРСЬКОГО 
ВИСНОВКУ 
Структура повного комплекту фінансової звітності ПРАТ "ММЦ-СТБ", станом на 31.12.2011 року, включає баланс, звіт про 
фінансові результати, власний капітал, рух грошових коштів та примітки до річної фінансової звітності. 
 
В ході перевірки аудитором було досліджено облікову систему Товариства. Використані на Товаристві принципи бухгалтерського 
обліку в цілому відповідають концептуальній основі фінансової звітності передбаченій національними стандартами 
бухгалтерського обліку.Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису в цілому у 
відповідності з Планом рахунків бухгалтерського обліку. Облік Товариства автоматизований, ведеться на комп’ютері із 
застосуванням бухгалтерської програми. 
На підставі проведених аудитором тестів можна зазначити, що бухгалтерський облік ведеться Товариством у загальному 
відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV, 
затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів з питань організації 
бухгалтерського обліку, документів з питань організації бухгалтерського обліку. 
Аудитор не вів спостереження за проведенням інвентаризації в Товаристві, оскільки дата проведення передувала складанню 
договірних відносин щодо перевірки та підтвердження звітності Товариства за 2011 р.. 
Аудитор не має змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки, проте доходить висновку, що 
можливий вплив на фінансову звітність, невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим, 
відповідно до МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора". 
 
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у даному параграфі, можна зробити висновок, що проведена 
аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення незалежної умовно-позитивної думки. Дійсний 
фінансовий стан та результат діяльності ПРАТ "ММЦ-СТБ" в цілому відповідає річній фінансовій звітності станом на 31.12.2011 
року. Визначена концептуальна основа фінансової звітності, використана при складанні фінансових звітів та інформація в цих 
звітах, відповідає діючому законодавству України в сфері бухгалтерського обліку та звітності. 
§5 РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОКРЕМИХ КОМПОНЕНТІВ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ 
Формування викладеної Аудитором думки щодо фінансової звітності ПрАТ "ММЦ-СТБ"базується на результатах перевірки 
окремих її статей. В ході аудиту зроблено наступні висновки про розкриття цих статей у фінансовій звітності Товариства. 
Розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених нормативів 
Облік необоротних активів 
Нематеріальні активи та їх амортизація: 
Облік нематеріальних активів, станом на 31.12.2011 року, здійснювався Товариством відповідно до вимог П(С)БО 8 "Нематеріальні 
активи" та наказу про облікову політику. Первісна вартість нематеріальних активів складає 583 825 тис.грн.. Накопичена 
амортизація складає 373 646 тис.грн.. Залишкова вартість становить 210 179 тис.грн..  
 
Основні засоби і інвестиційна нерухомість: 
Облік та нарахування зносу основних засобів, станом на 31.12.2011 року, здійснювався Товариством відповідно вимогам і методам 
П(С)БО 7 "Основні засоби". Відповідно до наказу Про облікову політику, з урахуванням вимог П(С)БО, Товариство застосовувало 
прямолінійний метод нарахування амортизації. За даними фінансової звітності на балансі Товариства  обліковувалися основні 
засоби за первісною вартістю у сумі 163 842 тис.грн. Сума накопиченої амортизації основних засобів складає 78 697 тис.грн., 
залишкова вартість становить 85 145 тис.грн. 
Вартість незавершених капітальних інвестицій за даними бухгалтерського обліку складає 120 748 тис.грн. 
 
Iнвестиційна нерухомість на балансі Товариства, станом на 31.12.2011 року, відсутня. 
Довгострокова дебіторська заборгованість на балансі Товариства, станом на 31.12.2011 року, відсутня. 
Iнші необоротні активи на балансі Товариства, станом на 31.12.2011 року, відсутні. 
 
Облік оборотних активів 
Запаси: 
Облік запасів ведеться Товариством згідно П(С)БО 9 "Запаси" та нормами передбаченими обліковою політикою. Одиницею 
бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група. Станом на 31.12.2011 року, вартість запасів становить 
23 863 тис.грн., у тому числі: 
 - Виробничі запаси складають 1 207 тис.грн. 
 - Поточні біологічні активи складають 0 тис.грн. 
 - Незавершене виробництво складають 22 606 тис.грн. 
 - Готова продукція складають 0 тис.грн. 
 - Товари складають 50 тис.грн. 
 
Дебіторська заборгованість: 
Облік дебіторської заборгованості здійснювався Товариством відповідно до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". За даними 
бухгалтерського обліку величина поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, станом на 31.12.2011 року, 
складає за первісною вартістю у сумі 53 991 тис.грн., резерв сумнівних боргів складає 688 тис.грн., чиста реалізаційна вартість 
становить 53 303 тис.грн. 
Дебіторська заборгованість за розрахунками, станом на 31.12.2011 року, складає 16 044 тис.грн., у тому числі: 
 - з бюджетом становить 523 тис.грн. 



 - за виданими авансами становить 15 521 тис.грн. 
 - з нарахованих доходів становить 0 тис.грн. 
 - із внутрішніх розрахунків становить 0 тис.грн. 
 
Iнша поточна дебіторська заборгованість, станом на 31.12.2011 року, складає 3 869 тис.грн. 
На балансі Товариства, станом на 31.12.2011 року, векселі одержані в оплату готової продукції відсутні. 
Поточні фінансові інвестиції, станом на 31.12.2011 року, на балансі Товариства не обліковувались. 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти: 
У періоді, що перевірявся, облік касових операцій здійснювався Товариством у відповідності до вимог Положення про ведення 
касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 
15.02.04р. №637. Залишок грошових коштів в національній валюті, станом на 31.12.2011 року, складає 13 720 тис.грн., у тому числі 
в касі - 1 тис.грн., в іноземній валюті - 12 тис.грн. (гривневий еквівалент за курсом НБУ). 
 
Вартість інших оборотних активів, станом на 31.12.2011 року, становить 2 485 тис.грн. 
 
У складі витрат майбутніх періодів відображались витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але 
належать до наступних звітних періодів. Витрати майбутніх періодів, станом на 31.12.2011 року, становить 440 тис.грн. 
 
На думку аудитора, станом на 31.12.2011 року, фінансові звіти в цілому справедливо й достовірно відображають інформацію про 
наявні необоротні та оборотні активи ПрАТ "ММЦ-СТБ", загальною сумою 529 808 тис.грн., відповідно до Національних 
стандартів (положень) бухгалтерського обліку. Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги стосовно 
дотримання принципів бухгалтерського обліку активів та їх відображення в фінансовій звітності, станом на 31.12.2011 року. 
 
Розкриття інформації про зобов’язання відповідно до встановлених нормативів 
Забезпечення таких витрат і платежів, станом на 31.12.2011 року, на балансі Товариства, не обліковувались. 
 
Визнання, облік та оцінка довгострокових зобов'язань здійснювались відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів від 31.01.2000р. №20. Сума довгострокових зобов'язань, станом на 
31.12.2011 року, складає 108 471 тис.грн., у тому числі: 
 - інші довгострокові фінансові зобов’язання становить 63 359 тис.грн. 
 - Відстрочені податкові зобов’язання становить 45 112 тис.грн. 
 
Визнання, облік та оцінка поточних зобов'язань здійснювались відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 
"Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів від 31.01.2000р. №20. Сума поточних зобов'язань, станом на 
31.12.2011 року, складає 292 730 тис.грн., у тому числі: 
 - Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить 243 932 тис.грн. 
Вартість поточних зобов'язань за розрахунками складає 6 540 тис.грн., у тому числі: 
 - з одержаних авансів становить 575 тис.грн. 
 - з бюджетом становить 5 859 тис.грн. 
 - з позабюджетних платежів становить 54 тис.грн. 
 - з оплати праці становить 46 тис.грн. 
 - із внутрішніх розрахунків становить 6 тис.грн. 
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу, станом на 31.12.2011 року, на 
балансі Товариства, не обліковувались. 
Інші поточні зобов'язання, станом на 31.12.2011 року, становлять 42 258 тис.грн. 
Розрахунки по заробітній платі та з підзвітними особами проводились у звітному році відповідно до чинного законодавства. 
 
В процесі аудиторської перевірки, на погляд аудитора, було отримано достатньо доказів, які дозволяють зробити висновок про 
належне відображення та розкриття інформації щодо зобов’язань, згідно з П(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та 
П(С)БО №11 "Зобов’язання". 
На думку аудитора, станом на 31.12.2011 року, фінансові звіти в цілому справедливо й достовірно відображають інформацію про 
зобов’язання та забезпечення ПрАТ "ММЦ-СТБ", загальною сумою 401 201 тис.грн., відповідно до Національних стандартів 
(положень) бухгалтерського обліку. Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів 
бухгалтерського обліку зобов’язань і забезпечень та їх відображення в фінансовій звітності станом на 31.12.2011 року. 
 
Розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів 
Формування в бухгалтерському обліку інформації про власний капітал та розкриття її у фінансовій звітності здійснюється у 
загальній відповідності до вимог П(С)БО № 5 "Звіт про власний капітал", з дотриманням вимог законодавчих актів та нормативних 
документів України. Склад та структура власного капіталу на балансі Товариства, станом на 31.12.2011 року, представлені 
наступним чином:  
 - Статутний капітал складає 71 134 тис.грн. 
 - інший додатковий капітал складає 8 809 тис.грн. 
 - Резервний капітал складає 17 784 тис.грн. 
 - Нерозподілений прибуток складає 30 880 тис.грн. 
Аналітичний облік по рахунку 40 "Статутний капітал" здійснювався згідно з інструкцією "Про застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських підприємств і організацій", затверджено наказом 
Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291 та зареєстровано у Міністерстві юстиції України 21.12.1999р. за №893/4186 
(із змінами і доповненнями). 
За даними бухгалтерського обліку величина власного капіталу ПрАТ "ММЦ-СТБ", станом на 31.12.2011 року, складає 128 607 
тис.грн. В цілому відображення власного капіталу в балансі Товариства відповідає вимогам Національних стандартів 



бухгалтерського обліку в Україні. 
 
Відповідність розміру статутного капіталу Товариства установчим документам: 
Станом на 31.12.2011 року, розмір заявленого статутного капіталу ПрАТ "ММЦ-СТБ" складає 71 134 000,00 грн., який поділено на 
4 445 875 простих іменних акцій номінальною вартістю 16,00 гривень кожна, що відповідає зареєстрованому Статуту Товариства 
(внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру Шевченківської районної у місті Києві державна адміністрація 
17.05.2011 за №1 074 120 0000 007083). 
 
Про сплату статутного капіталу Товариства у встановлені законодавством терміни: 
Станом на 31.12.2011 року, статутний капітал Товариства сплачено в повному обсязі та встановлені законодавством терміни у 
розмірі 71 134 000,00 грн. 
 
Розкриття інформації щодо вартості чистих активів Товариства: 
Вартість чистих активів акціонерного товариства визначається як різниця між вартістю активів та вартістю зобов'язань. Розрахунок 
вартості чистих активів Товариства проведений у відповідності до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих 
активів акціонерних товариств, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. 
№485. 
Згідно з вимогами п.3 ст.155 Цивільного кодексу України та виходячи з того, що вартість чистих активів ПрАТ "ММЦ-СТБ", 
станом на 31.12.2011 року, складає 128 607,0 тис.грн. та на 57 473,0 тис.грн. більше, ніж розмір статутного капіталу Товариства 
(71 134 тис.грн.),статутний капітал не підлягає зменшенню і Товариство продовжує свою звичайну діяльність. 
 
Iнформація про випуск акцій Товариства: 
Дата реєстрації випуску: 29.06.1998 
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 509/10/1/98 
Найменування органу, що зареєстрував випуск: Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в 
м.Києві та Київській області 
Міжнародний ідентифікаційний номер: дані відсутн 
Тип цінного паперу: Акції Прості іменні 
Форма існування: Бездокументарна 
Номінальна вартість акцій (грн.): 16,00 
Кількість акцій(штук): 721 500 
Загальна номінальна вартість(грн.): 11 544 000,00 
Частка у статутному капіталі(у відсотках): 100,00 
Примітки: Формування статутного капіталу. Всі акції розміщені та оплачені у повному обсязі. Свідоцтво Анульовано. 
Дата реєстрації випуску: 24.01.2008 
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 29/1/08 
Найменування органу, що зареєстрував випуск: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
Міжнародний ідентифікаційний номер: UA1002461002 
Тип цінного паперу: Акції Прості іменні 
Форма існування: Бездокументарна 
Номінальна вартість акцій (грн.): 16,00 
Кількість акцій(штук): 4 445 875 
Загальна номінальна вартість(грн.): 71 134 000,00 
Частка у статутному капіталі(у відсотках): 100,00 
Примітки: Додатковий випуск акцій. Всі акції розміщені та оплачені у повному обсязі. Свідоцтво Зареєстровано. 
Відомості про юридичних осіб, послугами яких користується Товариство, станом на 31.12.2011 року: 
Професійну депозитарну діяльність депозитарію Товариства здійснює ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ", код за ЄДРПОУ: 35917889, адреса: Україна, 04107, м.Київ, 
Шевченківський р-н, вул.Тропініна,7-Г, тел./факс: (044)585 4242, 585 4242, Ліцензія: Професійна діяльність на фондовому ринку - 
депозитарна діяльність, Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів за №АВ 498004 від 27.05.2009р. видано Державної 
комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
Послугами зберігача цінних паперів Товариство не користується, договір не укладався. 
Послугами торгівця цінними паперами (андерайтинг) Товариство не користується, договір не укладався. 
Послугами торгівця цінними паперами (брокерська діяльність) Товариство не користується, договір не укладався. 
 
Iнформація про власників іменних цінних паперів емітента: 
Згідно зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ "ММЦ-СТБ", станом на 31.12.2011 року, загальна 
чисельність акціонерів складає 2 особи, які володіють 4 445 875 простих іменних акцій, у тому числі: 
 - частка фізичних осіб, у статутному капіталі Товариства, відсутня 
 - юридичних осіб складає 2 акціонера, яким належить 4 445 875 простих іменних акцій 
 - державна частка, у статутному капіталі Товариства, відсутня 
Товариство не викупило та не володіє акціями власної емісії. 
 
Перелік власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків акцій: 
Найменування юридичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, Місцезнаходження або Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 
особиб: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МIЖНАРОДНИЙ МЕДIА ЦЕНТР", (Код за ЄДРПОУ 
23741163), адреса: Україна, 03113, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Івана Шевцова,1 
Кількість акцій (штук): 4 400 712 
Кількість за видами акцій - прості іменні: 4 400 712 
Кількість за видами акцій - привілейовані іменні: 0 
Від загальної кількості акцій (у відсотках): 98,98 



ПрАТ "ММЦ-СТБ", станом на 31.12.2011 року, виконані вимоги щодо приведення діяльності акціонерного товариства до Закону 
України "Про акціонерні товариства". 
Cтаном на 31.12.2011 року, акції ПрАТ "ММЦ-СТБ" не знаходяться у лістингу організаторів торгівлі. 
 
На думку аудитора, станом на 31.12.2011 року, фінансові звіти в цілому справедливо й достовірно відображають інформацію про 
структуру власного капіталу ПрАТ "ММЦ-СТБ" та його призначення, загальною сумою 128 607 тис.грн., відповідно до 
Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку. Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо 
дотримання принципів бухгалтерського обліку власного капіталу та його відображення в фінансовій звітності станом на 31.12.2011 
року. 
 
Інформація щодо обсягу чистого прибутку 
Визначення та оцінка доходів ПрАТ "ММЦ-СТБ" за 2011 р. проводилися у відповідності до вимог Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. №290 (із змінами та 
доповненнями). Дохід визначається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, які зумовлюють зростання власного 
капіталу. Визначені доходи класифікувались в бухгалтерському обліку за такими групами: дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові доходи; інші доходи. За даними обліку на протязі звітного періоду 
Товариство отримало дохід (виручку) від реалізації товарів (робіт, послуг) в сумі 659 051 тис.грн. 
 
Облік витрат виробництва та обігу, порядок розподілу загальновиробничих витрат ПрАТ "ММЦ-СТБ" за 2011 р. проводився у 
відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України від 31.12.1999р. №318 (із змінами та доповненнями). Витрати відображалися в бухгалтерському обліку одночасно зі 
зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Визначення витрат у звітному періоді проводилось одночасно з визначенням 
доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо було прямо пов'язати з доходом певного періоду, 
відображалися у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. 
 
Облік податку на прибуток здійснювався відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.00р. №353 (із змінами та доповненнями). Станом на 31.12.2011 
року, відстрочені податкові активи ПрАТ "ММЦ-СТБ" складає 0 тис.грн., відстрочені податкові зобов'язання - 45 112 тис.грн.. 
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності за 2011 р. складають 0 тис.грн. Визначення фінансового результату 
здійснювалося згідно з чинним законодавством. Чистий збиток за 2011 р. складає 25 286 тис.грн. 
 
На думку аудитора фінансові звіти достатньо справедливо й достовірно відображають інформацію про наявні доходи та витрати, а 
також про розмір чистого збитку, отриманого ПрАТ "ММЦ-СТБ" за 2011 р., загальною сумою 25 286 тис.грн., відповідно до 
Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку. Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо 
дотримання принципів бухгалтерського обліку доходів, витрат та чистого збитку та його відображення в фінансовій звітності 
станом на 31.12.2011 року. 
 
§6 ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ 
Дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку 
У звітному періоді ПрАТ "ММЦ-СТБ" не здійснювало господарської діяльності, як професійний учасник фондового ринку. 
 
Забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України 
Cтаном на 31.12.2011 року ПрАТ "ММЦ-СТБ" не має зобов'язань за випусками цінних паперів, що потребують додаткового 
забезпечення. 
 
Стан виконання зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами 
У звітному періоді ПрАТ "ММЦ-СТБ" не здійснювало операцій з борговими та іпотечними цінними паперами. 
 
Відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій 
ПрАТ "ММЦ-СТБ" не виступало емітентом іпотечних облігацій. 
 
Відповідність розміру власного капіталу компанії з управління активами, яка має в управлінні активи недержавних пенсійних 
фондів 
ПрАТ "ММЦ-СТБ" не є компанією з управління активами недержавних пенсійних фондів. 
 
Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан 
Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів 
У Товариства протягом звітного періоду не відбувалося дій, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан, а також 
привести до значної зміни вартості його цінних паперів. Тому, згідно ст.41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, 
розкриття інформації на фондовому ринку не було. 
 
Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається 
емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої 
інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність") 
У звітному періоді ПрАТ "ММЦ-СТБ" суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою 
інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю, не виявлено. 
 
Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) 
відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" 
Виконання значних правочинів 10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, 
відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", не відбувалося. 



 
Стан корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні 
товариства" 
В своїй структурі  емітент має: Правління, яке очолює Голова Правління й до складу якого входить Секретаріат Правління; 
Юридичний департамент; Фінансовий департамент; Департамент безпеки; Департамент управління персоналом; Департамент 
оптимізації бізнесу; Департамент маркетингу; Департамент промоушену; Департамент планування та закупки програм; 
Департамент підготовки та видачі ефіру; Департамент розвитку мережі та філій; Адміністративно-господарський департамент; 
Технічний департамент; Департамент інформаційно-аналітичного мовлення; Департамент виробництва програмного продукту; 
Департамент документально-публіцистичних програм; Комерційний департамент; Департамент продюсування талантів; 
Департамент розробки телевізійних форматів. 
За 2011 рік в структурі відбувалися зміни, щодо реструктуризації структурних підрозділів у наступних департаментах емітента : у 
Юридичному департаменті; у Фінансовому департаменті; у Департаменті оптимізації бізнесу; у Департаменті промоушену; у 
Адміністративно-господарському департаменті; у Технічному департаменті; у Департаменті інформаційно-аналітичного мовлення; 
у Департаменті виробництва програмного продукту; у Комерційному департаменті, та у Департаменті розробки телевізійних 
форматів тощо. 
 
Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 
"Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності") 
Аудитор не виявив інформації щодо суттєвого викривлення фінансової звітності управлінським персоналом, внаслідок шахрайства. 
 
Аналіз показників фінансового стану Товариства 
Cтаном на 31.12.2011 року, ПрАТ "ММЦ-СТБ" має наступні показники аналітичного порівняльного балансу: 
Абсолютні величини 
1 | станом на 31.12.2010р. 
2 | станом на 31.12.2011р. 
Відносні величини 
3 = (1/Б1*100) | станом на 31.12.2010р. 
4 = (2/Б2*100) | станом на 31.12.2011р. 
Зміни 
5 = (2-1) | в абсолютних величинах 
6 = (4-3) | у структурі 
7 = (5/1*100) | в % до величини на початок року 
8 = (5/Б5*100) | в % до зміни балансу 
Актив 
Необоротні активи: 1 - (376 857,00), 2 - (416 072,00), 3 - (71,41), 4 - (78,53), 5 - (39 215,00), 6 - (7,13), 7 - (10,41), 8 - (1 911,99) 
Оброротні активи: 1 - (150 356,00), 2 - (113 296,00), 3 - (28,49), 4 - (21,38), 5 - (-37 060,00), 6 - (-7,11), 7 - (-24,65), 8 - (-1 806,92) 
Витрати майбутніх періодів: 1 - (544,00), 2 - (440,00), 3 - (0,10), 4 - (0,08), 5 - (-104,00), 6 - (-0,02), 7 - (-19,12), 8 - (-5,07) 
Необоротні активи та групи вибуття: 1 - (0,00), 2 - (0,00), 3 - (0,00), 4 - (0,00), 5 - (0,00), 6 - (0,00), 7 - (0,00), 8 - (0,00) 
Пасив 
Власний капітал: 1 - (156 813,00), 2 - (128 607,00), 3 - (29,71), 4 - (24,27), 5 - (-28 206,00), 6 - (-5,44), 7 - (-17,99), 8 - (-1 375,23) 
Забезпечення таких витрат і платежів: 1 - (0,00), 2 - (0,00), 3 - (0,00), 4 - (0,00), 5 - (0,00), 6 - (0,00), 7 - (0,00), 8 - (0,00) 
Довгострокові зобов’язання: 1 - (121 850,00), 2 - (108 471,00), 3 - (23,09), 4 - (20,47), 5 - (-13 379,00), 6 - (-2,61), 7 - (-10,98), 8 - (-
652,32) 
Поточні зобов’язання: 1 - (249 094,00), 2 - (292 730,00), 3 - (47,20), 4 - (55,25), 5 - (43 636,00), 6 - (8,05), 7 - (17,52), 8 - (2 127,55) 
Доходи майбутніх періодів: 1 - (0,00), 2 - (0,00), 3 - (0,00), 4 - (0,00), 5 - (0,00), 6 - (0,00), 7 - (0,00), 8 - (0,00) 
Баланс (Б): 1 - (527 757,00), 2 - (529 808,00), 3 - (100,00), 4 - (100,00), 5 - (2 051,00), 6 - (0,00), 7 - (0,39), 8 - (100,00) 
Горизонтальний аналіз порівнює показники одного року з показниками іншого. Горизонтальний аналіз дозволяє виявити тенденції 
зміни окремих статей або їх груп, що входять до складу балансу. Вертикальний аналіз балансу показує структуру засобів 
підприємства та їх джерел, коли суми в певних статтях або розділах беруться у відсотках до валюти балансу. 
Відносна величина (гр. 3 і 4), показує, яка частка тієї або іншої статті активу (пасиву) у балансі підприємства (валюті балансу). 
Зміни в абсолютних величинах (гр.5) - показник абсолютного приросту, який показує на скільки збільшилася (зменшилася) 
величина статті в абсолютному вираженні. 
Зміни в структурі (гр.6) -  показник, що відображає відносну зміну статей балансу за звітний період стосовно базисного. 
Зміни в % до величини на початок року (гр.7) -  показник, що відбиває відносну зміну статей балансу за звітний період стосовно 
початку року. 
Зміни в % до зміни балансу(гр.8) -  показник, що відображає абсолютну зміну частки тієї або іншої статті активу (пасиву) у майні 
підприємства (валюті балансу). 
 
Аналізуючи порівняльний баланс ПрАТ "ММЦ-СТБ" за звітний період, активи підприємства зросли на 2 051 тис.грн. (0,39%), у 
тому числі за рахунок збільшення об'єму необоротного активу на 39 215,00 тис.грн. (10,41%) та зменшення оборотного активу на -
37 060,00 тис.грн. (-24,65%). 
Активна частина балансу має такий вигляд: Частка "Необоротних активів" у структурі балансу Товариства становить 39 215,00 
тис.грн., їх частка протягом року збільшилася на (7,13%). Частка "Оборотних активів" у структурі балансу Товариства становить -
37 060,00 тис.грн., їх частка протягом року зменшилася на (-7,11%). Співвідношення необоротних активів Товариства більше, ніж 
оборотних. 
Пасивна частина балансу має такий вигляд: Частка "Власного капіталу" у структурі балансу Товариства становить -28 206,00 
тис.грн., їх частка протягом року зменшилася на (-5,44%). Частка "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" у структурі балансу 
Товариства становлять 0,00 тис.грн., їх частка на кінець року становить (0,00%). Частка "Довгострокові зобов'язання" у структурі 
балансу Товариства становить -13 379,00 тис.грн., їх частка протягом року зменшилася на (-2,61%). Частка "Поточні зобов’язання" 
у структурі балансу Товариства становить 43 636,00 тис.грн., їх частка протягом року збільшилася на (8,05%). Частка "Доходи 
майбутніх періодів" у структурі балансу Товариства становлять 0,00 тис.грн., їх частка на кінець року становить (0,00%). 



Співвідношення власного капіталу Товариства менше, ніж оборотних. 
 
В результаті аналізу фінансового стану ПрАТ "ММЦ-СТБ", станом на 31.12.2011 року, встановлено наступне: 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К1) К1 = (ф.1(р.220 + р.230 + р.240)/ф.1 р.620)  
Орієнтовне позитивне значення показника, > 0,2 (збільшення) 
Фактичне значення, станом на 31.12.2010р. - (0,42) 
Фактичне значення, станом на 31.12.2011р. - (0,05) 
Коефіцієнт загальної ліквідності (К2) К2 = (ф.1 р.260/ф.1 р.620) 
Орієнтовне позитивне значення показника,  > 1,0 (збільшення) 
Фактичне значення, станом на 31.12.2010р. - (0,60) 
Фактичне значення, станом на 31.12.2011р. - (0,39) 
Коефіцієнт фінансової стійкості(платоспроможності (К3) К3 = (ф.1 р.380/ф.1 р.640) 
Орієнтовне позитивне значення показника, > 0,5 (збільшення) 
Фактичне значення, станом на 31.12.2010р. - (0,30) 
Фактичне значення, станом на 31.12.2011р. - (0,24) 
Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (К4) К4 = ((ф.1р.430 + р.480 + р.620 + р.630)/ф.1 р.380) 
Орієнтовне позитивне значення показника, < 1,0 (зменшення) 
Фактичне значення, станом на 31.12.2010р. - (2,37) 
Фактичне значення, станом на 31.12.2011р. - (3,12) 
Коефіцієнт рентабельності активів (К5) К5 = (ф.2 р.220 або р.225/((ф.1 р.280 (гр.3) + р.280(гр.4))/2)) 
Орієнтовне позитивне значення показника, > 0 (збільшення) 
Фактичне значення, станом на 31.12.2010р. - (0,12) 
Фактичне значення, станом на 31.12.2011р. - (0,05) 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності(К1), на кінець періоду дорівнює (0,047%), а це свідчить про те, що підприємство не має 
можливість погасити свої зобов’язання негайно, без загрози порушень структури капіталу. Порівняно з початком періоду 
К1(0,415%) зменшився, що вказує на подальше погіршення ліквідності підприємства щодо негайного погашення боргів. Значення 
коефіцієнту нижче орієнтовно-позитивного. 
 
Коефіцієнт загальної ліквідності(К2), на кінець періоду дорівнює (0,387%), а це свідчить про те, що підприємство не має достатньо 
власних ресурсів для погашення поточних зобов’язань. Порівняно з початком періоду К2(0,604%) зменшився, що вказує на 
подальше погіршення ліквідності підприємства щодо негайного погашення поточних зобов’язань. Значення коефіцієнту нижче 
орієнтовно-позитивного. 
 
Коефіцієнт фінансової стійкості(або незалежності, або автономії)(К3), на кінець періоду дорівнює (0,243%), а це свідчить про те, 
що підприємство недостатньо фінансово стійке, стабільне та незалежне від зовнішніх кредиторів. Порівняно з початком періоду 
К3(0,297%) зменшився, що вказує на подальше погіршення забезпеченості власними оборотними засобами. Значення коефіцієнту 
нижче орієнтовно-позитивного. 
 
Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом(або структури капіталу, або фінансування) (К4), на кінець періоду дорівнює 
(3,120%), а це свідчить про те, що залежність власного капіталу підприємства від залучених засобів існує. Порівняно з початком 
періоду К4(3,120%) збільшився, що вказує на подальше погіршення співвідношення власних і залучених засобів, вкладених в 
діяльність підприємства. Значення коефіцієнту нижче орієнтовно-позитивного. 
 
Коефіцієнт рентабельності активів(К5), на кінець періоду дорівнює (0,048%), а це свідчить про те, що підприємство має чистий 
прибуток на одну гривню, вкладену в активи. Порівняно з початком періоду К3(0,122%) зменшився, що вказує на не достатньо 
ефективне використання у звітному періоді, своїх активів. Значення коефіцієнту вище орієнтовно-позитивного. 
 
Враховуючи, той факт, що показники фінансового стану ПрАТ "ММЦ-СТБ", станом на 31.12.2011 року, в основному знаходяться у 
межах нормативних значень, аудитор вважає за можливе оцінити фінансовий стан, як відносно стійкий. На погляд аудитора 
Товариство має перспективи для подальшого розвитку та існує вірогідність його безперервного функціонування, як суб’єкта 
господарювання, принаймні наступні 12 місяців. 
 
§7 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ) 
Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КОМПАНIЯ IНПРОФАУДИТ" 
Код за ЄДРПОУ: 37249747 
Місцезнаходження: Україна, 03040, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Васильківська,13, к.4 
Тел.\факс: (044)259 8138 
Підстава: Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм за №4378 від 23.09.2010р. видано Аудиторської 
палатою України 
Керівник: Директор - Агафонова Галина Володимирівна, Сертифікат Аудитора за №A 004971 від 30.11.2005р. видано Аудиторської 
палатою України(продовжено на підставі рішення за №220/2 від 23.09.2010р.) 
Номер і дата договору на проведення аудиту: № 2004\12-38\1 від 20.04.2012 р. 
Місце проведення аудиту:  
Дата початку і закінчення проведення аудиту: з 20.04.2012 по 25.04.2012 р. 
Дата видачі висновку: 25.04.2012 р. 
 
Директор 
ТОВ "АФ "КОМПАНIЯ IНПРОФАУДИТ" 
Агафонова Г.В. 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 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; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність 
емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація 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 в загальному об'ємі постачання 

До основних видів діяльності відноситься виготовлення фільмів, рекламна діяльність та діяльність у сфері телебачення та 
радіомовлення.  
Емітент є організатором та здійснює інформаційні та культурні проекти, надає різного роду послуги і отримує на цій основі 
прибутки.  На теперішній час здійснюється випуск 25 проектів, яки набули велику популярність як в Україні, так і за її межами 
(«Битва екстрасенсів», «Х Фактор», «Танцюють Всі», «Україна має талант», «Куб», «Холостяк», «Майстер шеф» та інші). 
Емітент може розширювати і доповнювати напрямки діяльності та проводити інші господарські заходи та види діяльності, що є 
необхідними для розвитку, розширення діяльності та самоокупності Товариства, виходячи із потреб ринку та власних фінансових 
ресурсів. Телеканал Емітента транслюється у багатьох населених пунктах України з населенням понад 50 000 жителів. Емітент 
займає перше місце серед українських телеканалів за розміром аудиторії (аудиторія 14-49, міста 50 тис.+, і 18-54, міста 50+) з 
початку сезону 2011р. За даними за 2011 рік (до 02.10.11), доля каналу порівняно з 2009 роком збільшилася на 16% і склала 9,6 
пунктів (по аудиторії 4+ в містах 50 тис.+). Доля каналу в комерційній аудиторії (14-49 в містах 50 тис.+) збільшилася за той же 
період на 10% і склала 10,3 пунктів. Найпопулярніші проекти емітента: талант-шоу «Україна має талант», шоу «Танцюють всі», 
«Х-Фактор», «Битви екстрасенсів»,  «Боротьба континентів», «Холостяк», а також незмінні «Вікна-новині». Восени 2011 року на 
каналі емітента вийшли нові проекти: шоу «Зважені та щасливі», кулінарний проект «МайстерШеф», шоу «Феномен», романтичне 
реаліті-шоу «Фермер шукає дружину» і «Битви екстрасенсів». 

Інформація про 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, її вартість і спосіб фінансування 

Iнформація за останні 5 років (з 01.01.2007р. по 31.12.2011р.) Придбано основних засобів:  телевізійне, знімальне, сервісне, 
комп’ютерне обладнання, меблі на загальну суму 91 134 тис. грн. 
Відчужено основних засобів:  телевізійне обладнання, автомобілі на загальну суму 589 тис. грн. 
Емітент  не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю найближчим часом. 

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. 
Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів 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 

В 2011 році значних правочинів емітента щодо основних засобів, включаючи об'єктів оренди - не було. Виробничі потужності 
основних засобів, придбаних Емітентом, сягають від 3 до 10 років, ступінь використання обладнання 100%. Більшість обладнання 
знаходиться в колективній матеріальній відповідальності професійних фахівців, які здійснюють повний контроль за належним 
станом утримання обладнання. Склади ТВ-обладнання знаходяться на території фактичної (та юридичної) адреси емітента. 
Використовується ТВ-обладнання як на території емітента, так і на виробничих локаціях. На виробничі локації зі складу ТВ-
обладнання передається по акту прийому-передачі ТМЦ фізичній особі - працівнику компанії, з усіма працівниками підписані 
договори матеріальної відповідальної. При виникненні виробничої потреби, основні засоби удосконалюють, згідно встановлених 
законодавством норм. Використання активів емітента не впливає на екологічну ситуацію у країні, у зв'язку з цим відсутні 
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів емітента. Капітальне будівництво емітентом не провадиться. 
Iнші суттєві зміни в структурі основних засобів полягають у їх внутрішньому переміщенні. Нарахованого зносу по ним, між 
субрахункам, у зв'язку з вступом в силу Податкового кодексу України, який зобов'язує максимально наблизити бухгалтерський 
облік основних засобів з податковим обліком. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних 
обмежень 

На діяльність емітента  вплив мають зміни в законодавстві щодо реклами та зміни в законодавстві, що регулюють діяльність 
телекомпаній. Такі зміни перш за все спричиняють певні економічні обмеження на рекламному ринку. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства 

У звітному році товариством було сплачено штраф у сумі 1126.56 грн. (Фонд соціального страхування, за результатами перевірки). 

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

Діяльність емітента переважною більшістю фінансується за рахунок власного капіталу. У разі необхідності довгострокового 
фінансування конкретно визначених проектів (напрямків діяльності), емітент залучає довгострокові позики небанківських установ 
(нерезиденти України). 

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

Станом на звітну дату укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) строк виконання по яким настав, не має. 

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



Емітент планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на вироблену продукцію, виконану роботу, 
надавані послуги та з необхідності забезпечення виробного та соціального розвитку емітента, підвищення доходів. Емітент планує 
розширювати і доповнювати напрямки власної діяльності. Планується створення нових телевізійних проектів власного 
виробництва. Емітент шукає та розробляє нові шляхи для поліпшення ринку телевізійних та рекламних послуг. Значна стратегія 
подальшої діяльності зосереджена на переході телебачення країни на цифрове транслювання. 

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

Емітент не здійснює досліджень і розробок з жодного напрямку своєї діяльності. 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата 
відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається 
справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

1. Справи, де емітент виступає Позивачем: 
№; Дата відкр.пров./суд; Відповідач; Зміст/розмір позовних вимог; Поточний стан розгляду. 
1; 20.12.2011 р. Господарський суд м. Києва; Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Студія «1+1»; 
Визнання недійсним патенту; Визнання недійсним патенту у зв’язку з тим, що він був виданий з порушенням прав третіх осіб 
(ПрАТ «ММЦ-СТБ»); Розгляд справи зупинено. Призначено судову експертизу.  
 
2.Як відповідач Товариство виступає в наступних судових процесах: 
№; Дата відкриття провадження по справі; Позивач; Зміст/розмір позовних вимог; Поточний стан розгляду. 
1; Святошинський районний суд м. Києва  – 10.11.10; Руденко О.М.; Про незаконне звільнення. Розмір позовних вимог 52 425, 33 
грн.; Про виплату коштів за вимушений прогул  у сумі 52 425, 33 грн.; Справа знаходиться на розгляді в Святошинському 
районному суді м. Києва. 
2; Шевченківським районним судом м. Києва – 22.10.10; Засімєнко Є.Ю.; Про визнання дій такими, що суперечать вимогам 
чинного законодавства (втручання в приватне життя); Про визнання дій ПрАТ «ММЦ-СТБ» незаконними;  
Розгляд справи зупинено. Призначено судову експертизу (Справа перебуває у Київському науково-дослідному інституті судових 
експертиз). 
3; Шевченківським районним судом м. Києва – 20.01.11; Пашаєв Осман Серверович;  (Справа перебуває на повторному вивченні у 
ВССУ) Про поновлення на роботі, стягнення заробітної плати, та відшкодування моральної шкоди 493 000,00 грн.; Про визнання 
вимушеного прогулу та поновлення на роботі; Згідно рішень першої та другої інстанції позивачу відмовлено в задоволенні його 
вимог. Касаційна скарга Пашаєва О.С. знаходиться на розгляді у ВССУ.    
4; Новий розгляд справи розпочато 10.11.2011р.; Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Науково-виробниче підприємство «Бровари»; Про захист честі, гідності та ділової репутації, визнання поширеної інформації 
недостовірною. Про визнання інформації щодо дієтичного харчового продукту «Карателька» у телепередачі  «Правила Життя» 
недостовірною та спростування поширеної інформації; Розгляд справи зупинено. Призначено судову експертизу. Документи 
справи перебувають у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. 
5; Дата порушення провадження по справі Шевченківським районним судом м. Києва – 21.04.11; Свірко Юрій Вікторович; Про 
визнання незаконними дії  та зобов’язання вчинити дії; 100 00, 00 (сто тисяч) грн.; Про визнання незаконною відмову у прийнятті 
на роботу та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу, відшкодування моральної шкоди та зобов’язання вчинити дії; 
Справа перебуває на розгляді в Шевченківському районному суді м. Києва. 
 
3.Товариство виступає як третя особа без самостійних вимог на предмет спору у наступній справі:  
№; Дата відкр.пров./суд; Позивач; Зміст/розмір позовних вимог; Поточний стан розгляду. 
1; Провадження від 02.03.2010 р. окружний адміністративний суд м.Києва; ТОВ "Телестудія "Служба інформації" та ТОВ 
"Телерадіокомпанія "Кіно ТВ"; Визнання не чинними результатів конкурсу Національної ради України з питань телебачення та 
радіомовлення стосовно видачі ліцензій на мовлення від 27.01.2010 року №120-211; Позбавлення ліцензій на мовлення в учасників 
конкурсу проведеного Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення; Відповідно до Окремої Ухвали 
Київського Апеляційного Адміністративного Суду від 30 серпня 2010 року закінчено апеляційне провадження, готується касаційна 
скарга.  
2; Провадження 23.08.2007р., емітента залучено до справи 05.07.2010р. Царичанський районний суд Дніпропетровської обл.;  
Ткачова Лариса Іванівна до Обрія Валерія Миколайовича; Про захист честі, гідності, ділової репутації; 
Справа знаходиться на розгляді у Царичанському районному суді Дніпропетровської обл. 
3; Дата порушення провадження по справі 01.09.2011р. Жовтневий районному суд м. Луганська; Єніватов Олександр Олексійович 
до Чебана Івана Федоровичв та Чебан Тетяни Олександрівни; про захист авторських прав і виплату компенсації за порушення 
майнових авторських прав на суму 175 883,10 грн.; В проекті «Україна має талант» Чебан Т.О. для виконання сценічного номеру 
використала пристрій, що розробив Єніватов Олександр Олексійович; Справа знаходиться на розгляді у Жовтневому районному 
суді м. Луганська. 

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

Iнша суттєва інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, 
відсутня. Аналітична інформація про результати господарювання емітента за попередні періоди наводиться у відповідних розділах 
цього звіту. 



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

13.1. 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: 

41784.000 59599.000 0.000 0.000 41784.000 59599.000 

будівлі та 
споруди 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

машини та 
обладнання 

25232.000 52214.000 0.000 0.000 25232.000 52214.000 

транспортні 
засоби 

162.000 22.000 0.000 0.000 162.000 22.000 

інші 16390.000 7363.000 0.000 0.000 16390.000 7363.000 

2. Невиробничого 
призначення: 

17869.000 25546.000 0.000 0.000 17869.000 25546.000 

будівлі та 
споруди 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

машини та 
обладнання 

10814.000 22377.000 0.000 0.000 10814.000 22377.000 

транспортні 
засоби 

32.000 13.000 0.000 0.000 32.000 13.000 

інші 7023.000 3156.000 0.000 0.000 7023.000 3156.000 

Усього 59653.000 85145.000 0.000 0.000 59653.000 85145.000 

Опис Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): ТВ обладнання - від 48 до 120 
місяців ПТС - 72 місяці Серверне та комп'ютерне обладнання - 36 місяців Меблі - 60 місяців Автотранспорт - 72 
місяці Всі основні засоби емітента використовуються за основними видами господарської діяльності. Первісна 
вартість основних засобів: на початок звітного року - 111037 тис.грн., на кінець звітного року - 163842тис.грн. 
Ступінь зносу основних засобів: загальна ступінь зносу основних засобів на початок року 46,28%, на кінець 
звітного року 48,03%. Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються за 
основними видами господарської діяльності. Тих основних засобів, які вилучені з господарської діяльності, 
законсервовані, знаходять на реконструкції або простоюють, у емітента не має. Сума нарахованого у звітному 
році зносу: 29063тис.грн. Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів становить 25921тис.грн. 
Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: Надходженням основних засобів за групою "Машини і 
обладнання" первісною вартістю 32227 тис.грн. Iнформація про всі обмеження на використання майна 
емітента: будь-яких обмежень використання основних засобів, що належать емітенту не має. 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. 
грн)  

128607.000 156813.000 

Статутний капітал 
(тис. грн.)  

71134.000 71134.000 

Скоригований 
статутний капітал 
(тис. грн)  

71134.000 71134.000 

Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди 
відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних 
товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 
р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 57473 тис.грн. Різниця між 
розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду 
становить 57473 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на 
кінець попереднього періоду становить 85679 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів 
та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 85679 тис.грн. 



Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). 
Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються. 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина 
боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 
коштами (відсоток річних) Дата погашення 

Кредити банку X 0.000 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними 
паперами 

X 0.000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 
кожним випуском): 

X 0.000 X X 

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним 
власним випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН 
(за кожним власним 
випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 0.000 X X 

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

X 0.000 X X 

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

X 0.000 X X 

Податкові зобов'язання X 50971.000 X X 

Фінансова допомога на 
зворотній основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 350230.000 X X 

Усього зобов'язань X 401201.000 X X 

Опис: За рядком "Iнші зобов'язання" відображено суму довгострокових позик, одержаних від небанківських 
установ - 7 929 970 доларів США (еквівалент 63359тис.грн.), кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги - 243932 тис.грн., прочні зобов'язання за розрахунками: з авансів - 575тис.грн; 
позабюджетних платежів - 54 тис.грн.; оплати праці - 46тис.грн. (простроченої заборгованості з оплати 
праці не має); з внутрішніх розрахунків - 6тис.грн., а також інші поточні зобов'язання - 42258 тис.грн. 



ІНФОРМАЦІЯ 
про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2011 1 0 

2 2010 1 0 

3 2009 0 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія  X  

Акціонери   X 

Реєстратор   X 

Депозитарій   X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

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

 Так Ні 

Державна 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 (запишіть): д/н Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Внесення змін до статуту товариства   X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх 
повноважень  

 X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове 
припинення їх повноважень 

 X 

Інше (запишіть): Позачергові загальні збори акціонерів протягом звітного періоду не 
проводились. 

Так 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 



 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради  3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  7 

 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  Постійно діючі комітети в складі 
Наглядової ради не створювались. 

Інші (запишіть)  Постійно діючі комітети в складі 
Наглядової ради не створювались. 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X  

Інше (запишіть)  Iнша інформація відсутня 

 

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): д/н  X 

 

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  X 



ознайомили з його правами та обов'язками  

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)  Iнша інформація відсутня. 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так 

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.  

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00  

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань 
наглядової ради та засідань правління? 

 Загальні збори 
акціонерів 

Засідання 
наглядової ради 

Засідання 
правління 

Члени правління (директор)  Так Так Так 

Загальний відділ  Ні Ні Ні 

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)  Ні Ні Ні 

Юридичний відділ (юрист)  Ні Ні Ні 

Секретар правління  Ні Ні Ні 

Секретар загальних зборів  Ні Ні Ні 

Секретар наглядової ради  Ні Ні Ні 

Корпоративний секретар  Ні Ні Ні 

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами  Ні Ні Ні 

Інше(запишіть):  Ні Ні Ні 

 

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)  Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)  Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови правління  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання членів правління  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови наглядової ради  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання членів наглядової ради  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії  Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління  Ні Ні Ні Так 

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради  Так  Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності 
членів правління  

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій  Так Ні Ні Ні 

Затвердження аудитора  Ні Так Ні Ні 



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

 

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 (правління)  X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію  X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  Iнші внутрішні документи відсутні. 

 

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

 

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах  

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних ДКЦПФР про 
ринок цінних паперів  

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в акціонерному 
товаристві  

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера  

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет- 
сторінці 

акціонерного 
товариства  

Фінансова звітність, результати 
діяльності  

Так Ні Так Ні Ні 

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

Так Ні Так Ні Ні 

Інформація про склад органів 
управління товариства  

Так Ні Так Так Ні 

Статут та внутрішні документи  Так Ні Так Ні Ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення  

Так Так Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових осіб 
акціонерного товариства  

Ні Ні Ні Ні Ні 

 

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

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором 
протягом останніх трьох років?  

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік  X  

Частіше ніж раз на рік   X 

 



Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів   X 

Наглядова рада  X  

Правління або директор   X 

Інше (запишіть)  Iнші уповноважені органи приймати 
рішення з цього питання відсутні. 

 

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

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  Аудитора протягом останніх 3 років 
товариство не змінювало. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія  X  

Наглядова рада   X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X  

Перевірки не проводились   X 

Інше (запишіть)  Державні контролюючі органи. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія 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)  Iнша інформація відсутня. 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері 
корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X  

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків   X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть): Товариство не планує залучати кошті з інших джерел.  X  



 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? 
(так/ні/не визначились) Ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом 
останніх трьох років? Да 

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи   X 

Не задовольняли умови договору з особою   X 

Особу змінено на вимогу:  

акціонерів  X 

суду  X 

Інше (запишіть) У зв’язку з передачею цілісного 
майнового комплексу МФС в оренду 

ВДЦП 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його 
прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управління не приймався.  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управління не приймався.  

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному 
товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 
Кодекс корпоративного управління не приймався.  

 
 
 

Річна фінансова звітність 

   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 01.01.2012 

Підприємство 
Приватне акціонерне товариство "Міжнародний Медіа Центр - 

СТБ" 
за ЄДРПОУ 20044726 

Територія  за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-правова 
форма господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган державного 
управління 

 за КОДУ 0 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво фільмів за КВЕД 92.11.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Адреса вул..Шевцова, 1, м. Київ, Шевченківський р-н. (райони м. Києва), 03133 



Середня кількість 
працівників 

1946 

Баланс станом на 31.12.2011 

Актив Код рядка 
На початок звітного 

періоду 
На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 213765 210179 

- первісна вартість 011 494097 583825 

- накопичена амортизація 012 ( 280332 ) ( 373646 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 103439 120748 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 59653 85145 

- первісна вартість 031 111037 163842 

- знос 032 ( 51384 ) ( 78697 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

040 0 0 

- інші фінансові інвестиції 045 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0 

Відстрочені податкові активи 060 0 0 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 376857 416072 

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 1927 1207 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 9197 22606 

Готова продукція 130 950 0 

Товари 140 149 50 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 21276 53303 

- первісна вартість 161 21597 53991 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 321 ) ( 688 ) 



Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

- за бюджетом 170 75 523 

- за виданими авансами 180 8474 15521 

- з нарахованих доходів 190 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2494 3869 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 102934 13720 

- у т.ч. в касі 231 2 1 

- в іноземній валюті 240 467 12 

Інші оборотні активи 250 2413 2485 

Усього за розділом II 260 150356 113296 

III. Витрати майбутніх періодів 270 544 440 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 527757 529808 

Пасив Код рядка На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 71134 71134 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 11729 8809 

Резервний капітал 340 2886 17784 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 71064 30880 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 156813 128607 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 0 

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0 

Усього за розділом II 430 0 0 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 63136 63359 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 58714 45112 



Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 

Усього за розділом III 480 121850 108471 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 209221 243932 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 1012 575 

- з бюджетом 550 2698 5859 

- з позабюджетних платежів 560 18 54 

- зі страхування 570 1 0 

- з оплати праці 580 2 46 

- з учасниками 590 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 600 1 6 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами 
вибуття, утримуваними для продажу 

605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 36141 42258 

Усього за розділом IV 620 249094 292730 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 527757 529808 

Примітки Зміст статей фінансового звіту "Баланс" станом на 31.12.2011р. відображає 
активи і пасиви емітента відповідно вимог Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Міністерства 
фінансів України 31.03.99 N87 (із змінами). Метою складання балансу є 
надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про 
фінансовий стан підприємства на звітну дату. У балансі відображаються 
активи, зобов'язання та власний капітал підприємства у тисячах гривень без 
десяткових знаків. Звіт не містить згортання статей активів та зобов'язань. 
Оцінка та подальше розкриття окремих статей балансу в примітках до 
звітності здійснюються згідно з відповідними положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку. 

Керівник Бородянський В.В. 

Головний бухгалтер Харитонова Ю.С. 



Звіт про фінансові результати за 2011 рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 659051 518843 

Податок на додану вартість 015 108237 84815 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 025 ( 3 ) ( 1735 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 45 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

035 550811 432248 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 458012 ) ( 270104 ) 

Валовий: 

- прибуток 050 92799 162144 

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 7335 16066 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 70230 ) ( 42922 ) 

Витрати на збут 080 ( 51411 ) ( 36570 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 13730 ) ( 5824 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 0 92894 

- збиток 105 ( 35237 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 0 0 

Інші доходи 130 3320 4307 

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 
(131) 

131 0 

Фінансові витрати 140 ( 5423 ) ( 5395 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 1548 ) ( 1578 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 0 90228 

- збиток 175 ( 38888 ) ( 0 ) 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 
припинення діяльності 

176 0 0 

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 
припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 0 ) ( 26186 ) 



Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 13602 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 0 64042 

- збиток 195 ( 25286 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 0 0 

- витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

- прибуток 220 0 64042 

- збиток 225 ( 25286 ) ( 0 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 31258 8772 

Витрати на оплату праці 240 96902 49127 

Відрахування на соціальні заходи 250 30597 15199 

Амортизація 260 248239 172127 

Інші операційни витрати 270 186387 110195 

Разом 280 593383 355420 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 4445875.00000000 4445875.00000000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 4445875.00000000 4445875.00000000 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -5.69000000 14.40000000 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -5.69000000 14.40000000 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000 

Примітки Зміст статей фінансового звіту про фінансові результати за 2011р. відображає 
фінансовий результат від господарської діяльності емітента у звітному 
періоді, а також структуру доходів та витрат відповідно вимог Положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", 
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N87 (із 
змінами). Метою складання звіту про фінансові результати є надання 
користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, 
витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період 
(2011р.). Звіт складається у тисячах гривень без десяткових знаків, окрім 
розділу III, грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками. Акції 
товариства відкрито не продаються та не купуються на фондових біржах, у 
зв'язку із цим розділ III наводиться довідково. У рядку 025 звіту наводиться 
сума податку на рекламу, яка сплачена у звітному році. 

Керівник Бородянський В.В. 

Головний бухгалтер Харитонова Ю.С. 



Звіт про рух грошових коштів 
за 2011 рік 

Стаття Код 
рядка За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:  

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 631703 445821 

Погашення векселів одержаних 015 0 0 

Покупців і замовників авансів 020 575 71851 

Повернення авансів 030 6883 1802 

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 0 

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 

Цільового фінансування 060 0 0 

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 

Інші надходження 080 3718 178152 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 226699 ) ( 343116 ) 

Авансів 095 ( 16756 ) ( 8474 ) 

Повернення авансів 100 ( 7801 ) ( 924 ) 

Працівникам 105 ( 90964 ) ( 50252 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 6184 ) ( 3513 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 61570 ) ( 56608 ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 39 ) ( 9 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 40469 ) ( 20829 ) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 19892 ) ( 12523 ) 

Цільових внесків 140 ( 89 ) ( 32 ) 

Інші витрачання 145 ( 14550 ) ( 173386 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 157866 27960 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 157866 27960 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація: 

- фінансових інвестицій 180 0 0 

- необоротних активів 190 349 3 

- майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 

- відсотки 210 0 0 

- дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 444 

Придбання: 

- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 

- необоротних активів 250 ( 245379 ) ( 0 ) 



- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 1626 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -245030 -1179 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -245030 -1179 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 0 0 

Інші надходження 330 1321 0 

Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 360 ( 3118 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -1797 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -1797 0 

Чистий рух коштів за звітній період 400 -88961 26781 

Залишок коштів на початок року 410 103401 76628 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 -708 -8 

Залишок коштів на кінець року 430 13732 103401 

Примітки Зміст статей фінансового звіту "Рух грошових коштів" за 2011р. відповідає 
вимогам Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух 
грошових коштів", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 
31.03.99 N87 (із змінами). Метою складання звіту про рух грошових коштів є 
надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та 
неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах 
підприємства та їх еквівалентах (далі - грошові кошти) за звітний період. У 
звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів 
протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності. Звіт не містить інформацію про внутрішні зміни у 
складі грошових коштів. Негрошові операції (отримання активів шляхом 
фінансової оренди; бартерні операції; тощо) не включаються до звіту про рух 
грошових коштів. 

Керівник Бородянський В.В. 

Головний бухгалтер Харитонова Ю.С. 



Звіт про власний капітал 
за 2011 рік 

 

Стаття Код Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 

капітал 

Інший 
додатковий 

капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок року 010 71134 0 0 11729 2886 71064 0 0 156813 

Коригування: 

Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на початок 
року 

050 71134 0 0 11729 2886 71064 0 0 156813 

Переоцінка активів: 

Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка незавершеного 
будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період 

130 0 0 0 0 0 -25286 0 0 -25286 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 
статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 14898 -14898 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 



Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених акцій 
(часток) 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплений акцій 
(часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної вартості 
акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі: 

Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 -2920 0 0 0 0 -2920 

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 -2920 14898 -40184 0 0 -28206 

Залишок на кінець року 300 71134 0 0 8809 17784 30880 0 0 128607 

Примітки Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу 
підприємства протягом звітного періоду. Акції, які передбачається розмістити додатково, відсутні. У звітному 
році товариство не здійснювало додаткового розміщення, у зв'язку із цим кошти від розміщення акцій відсутні. У 
звітному періоді товариство не здійснювало викупу та анулювання акцій. Статутний капітал розподілено на 4 445 
875 простих акцій. Привілейовані акції товариством не випускались. Статутний капітал товариства повністю 
оплачений. Номінальна вартість 1 акції - 16.00грн. Змін у кількості акцій, що перебувають в обігу не було. 
Особливі права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, в тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та 
повернення капіталу, відсутні. Викуплених власних акцій, на балансі товариства не має. Члени виконавчого 
органу не володіють акціями товариства. Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5% 
наведені у відповідних розділах звіту. Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами 
відсутні. Змін у складі часток власників у статутному капіталі у звітному періоді не було. 

Керівник Бородянський В.В. 

Головний бухгалтер Харитонова Ю.С. 



Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік 

I. Нематеріальні активи 

Групи 
нематері
альних 
активів 

Ко
д 

ряд
ка 

Залишок на 
початок року 

Надій
шло 

за рік 

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -) 
Вибуло за рік 

Нарах
овано 
аморт
изації 
за рік 

Втрат
и від 
змен
шенн

я 
корис
ності 
за рік 

Інші зміни за 
рік 

Залишок на 
кінець року 

первіс
на 

(пероці
нена) 

вартіст
ь 

накопи
чена 

аморти
зація 

первісн
ої 

(переоц
іненої 

вартост
і) 

накопи
ченої 

аморти
зації 

первіс
на 

(пероці
нена) 

вартіст
ь 

накопи
чена 

аморти
зація 

первісн
ої 

(переоц
іненої 
вартос

ті) 

накоп
иченої 
аморт
изації 

первіс
на 

(пероц
інена) 
вартіс

ть 

накоп
ичена 
аморт
изація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права 
користув
ання 
природн
ими 
ресурсам
и 

01
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права 
користув
ання 
майном 

02
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на 
комерцій
ні 
позначен
ня 

03
0 

26768 14759 35 0 0 0 0 2918 0 0 0 26803 17677 

Права на 
об'єкти 
промисл
ової 
властиво
сті 

04
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторсь
ке право 
та 
суміжні 
з ним 
права 

05
0 

459522 261532 
2137
31 

0 0 125071 125071 214914 0 0 0 548182 351375 

 
06
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші 
нематері
альні 
активи 

07
0 

7807 4041 2382 0 0 1349 1349 1902 0 0 0 8840 4594 

Разом 
08
0 

494097 280332 
2161
48 

0 0 126420 126420 219734 0 0 0 583825 373646 

Гудвіл 
09
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права 
власності 

(081) 0 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 155809 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує 
обмеження права власності 

(085) 0 

II. Основні засоби 

Групи Ко Залишок Надій Переоцінк Вибуло за Нарах Втрат Інші зміни Залишок у тому числі 



основн
их 

засобів 

д 
ряд
ка 

на початок 
року 

шло 
за рік 

а (дооцінка 
+, уцінка -) 

рік овано 
аморт
изації 
за рік 

и від 
змен
шенн

я 
корис
ності 
за рік 

за рік на кінець 
року 

одержані 
за 

фінансово
ю 

орендою 

передані в 
оператив
ну оренду 

первіс
на 

(пероці
нена) 

вартіст
ь 

зно
с 

первісн
ої 

(переоц
іненої 

вартост
і) 

зно
су 

первіс
на 

(пероці
нена) 

вартіст
ь 

зн
ос 

первісн
ої 

(перео
ціненої 
вартос

ті) 

зн
ос
у 

первіс
на 

(пероц
інена) 
вартіс

ть 

зн
ос 

первіс
на 

(пероц
інена) 
вартіс

ть 

зн
ос 

первіс
на 

(пероц
інена) 
вартіс

ть 

зн
ос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Земель
ні 
ділянк
и 

10
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвест
иційна 
нерухо
мість 

10
5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капіта
льні 
витрат
и на 
поліпш
ення 
земель 

11
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будин
ки, 
споруд
и та 
переда
вальні 
пристр
ої 

12
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Маши
ни та 
обладн
ання 

13
0 

62100 
26
05
5 

3222
7 

0 0 1233 
10
89 

21402 0 44693 
16
82
7 

137787 
63
19
5 

0 0 0 0 

Трансп
ортні 
засоби 

14
0 

967 
77
3 

0 0 0 547 
48
4 

97 0 0 0 420 
38
6 

0 0 0 0 

Інстру
менти, 
прилад
и, 
інвент
ар 
(меблі) 

15
0 

1732 
69
4 

6754 0 0 129 63 5621 0 12770 
43
57 

21127 
10
60
9 

0 0 0 0 

Тварин
и 

16
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багато
річні 
насадж
ення 

17
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші 
основн
і 
засоби 

18
0 

43559 
21
18
3 

1389
9 

0 0 0 0 0 0 -57458 

-
21
18
3 

0 0 0 0 0 0 

Бібліот
ечні 
фонди 

19
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Малоц 20 2679 26 1948 0 0 114 11 1943 0 -5 -1 4508 45 0 0 0 0 



інні 
необор
отні 
матері
альні 
активи 

0 79 4 07 

Тимча
сові 
(нетит
ульні) 
споруд
и 

21
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приро
дні 
ресурс
и 

22
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвент
арна 
тара 

23
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предм
ети 
прокат
у 

24
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші 
необор
отні 
матері
альні 
активи 

25
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 
26
0 

111037 
51
38
4 

5482
8 

0 0 2023 
17
50 

29063 0 0 0 163842 
78
69
7 

0 0 0 0 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним 
законодавством обмеження права власності 

(261) 0 

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 
реконструкція тощо) 

(263) 0 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 25921 

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 

III. Капітальні інвестиції 

Найменування показника Код 
рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 0 0 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 54353 2026 

Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних засобів 

300 1948 0 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 231984 118722 



Придбання (вирощування) довгострокових біологічних 
активів 

320 0 0 

Інші 330 0 0 

Разом 340 288285 120748 

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника Код 
рядка 

За рік 
На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом 
участі в капіталі в: 
асоційовані підприємства 

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 

спільну діяльність 370 0 0 0 

Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств 

380 0 0 0 

акції 390 0 0 0 

облігації 400 0 0 0 

інші 410 0 0 0 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за 
собівартістю 

(421) 0 

за справедливою вартістю (422) 0 

за амортизованою вартістю (423) 0 

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю  (424) 0 

за справедливою вартістю (425) 0 

за амортизованою собівартістю (426) 0 

V. Доходи і витрати 

Найменування показника Код 
рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 

440 0 0 

Операційна курсова різниця 450 3833 4049 

Реалізація інших оборотних активів 460 0 0 

Штрафи, пені, неустойки 470 0 72 

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-
культурного призначення 

480 0 0 

Інші операційні доходи і витрати 490 3502 9609 

у тому числі:  
відрахування до резерву сумнівних боргів 

491 X 688 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 39 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями 
в: 
асоційовані підприємства 

500 0 0 



дочірні підприємства 510 0 0 

спільну діяльність 520 0 0 

В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 

530 0 X 

Проценти 540 X 5423 

Фінансова оренда активів 550 0 0 

Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0 

Г. Інші доходи та витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 

570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 

Результат оцінки корисності 590 0 0 

Неопераційна курсова різниця 600 400 759 

Безоплатно одержані активи 610 2920 X 

Списання необоротних активів 620 X 128 

Інші доходи і витрати 630 0 661 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

(632) 0 % 

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0 

VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код 
рядка На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 1 

Поточний рахунок у банку 650 13731 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0 

Грошові кошти в дорозі 670 0 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 13732 

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0 

VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень 
і резервів 

Код 
рядк

а 

Залишо
к на 

початок 
року 

Збільшення за звітний рік 

Використан
о у звітному 

році 

Сторновано 
використан

у суму у 
звітному 

році 

Сума 
очікуваного 

відшкодуванн
я витрат 
іншою 

стороною, що 
врахована при 

оцінці 
забезпечення 

Залишо
к на 

кінець 
року 

нарахован
о 

(створено) 

додаткові 
відрахуванн

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на 
виплату 
відпусток 
працівникам 

710 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення 
наступних 
витрат на 
додаткове 

720 0 0 0 0 0 0 0 



пенсійне 
забезпечення 

Забезпечення 
наступних 
витрат на 
виконання 
гарантійних 
зобов’язань 

730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення 
наступних 
витрат на 
реструктуризаці
ю 

740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення 
наступних 
витрат на 
виконання 
зобов’язань 
щодо 
обтяжливих 
контрактів 

750 0 0 0 0 0 0 0 

 760 0 0 0 0 0 0 0 

 770 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв 
сумнівних боргів 

775 321 688 0 110 211 0 688 

Разом 780 321 688 0 110 211 0 688 

VIII. Запаси 

Найменування показника Код 
рядка 

Балансова вартість 
на кінець року 

Переоцінка за рік 

збільшення чистої 
вартості реалізації уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 619 0 12 

Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби  

810 0 0 417 

Паливо 820 79 0 0 

Тара і тарні матеріали 830 0 0 0 

Будівельні матеріали  840 0 0 0 

Запасні частини 850 405 0 0 

Матеріали сільськогосподарського 
призначення 

860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 

Малоцінні та швидкозношувані 
предмети 

880 104 0 0 

Незавершене виробництво 890 22606 0 1668 

Готова продукція 900 0 0 836 

Товари 910 50 0 91 

Разом 920 23863 0 3024 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0 

переданих у переробку (922) 0 

оформлених в заставу (923) 0 

переданих на комісію (924) 0 



Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0 

Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Всього на 

кінець року 

у т.ч. за строками не погашення 

до 3 місяців від 3 до 6 
місяців 

від 6 до 12 
місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 

940 53991 53991 0 0 

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

950 3869 3869 0 0 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 110 

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника Код 
рядка Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 39 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не 
прийнято (позабалансовий рахунок 072) 

980 47 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника Код 
рядка Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 

Заборгованість на кінець звітного року: 

- валова замовників 1120 0 

- валова замовникам 1130 0 

- з авансів отриманих 1140 0 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними 
контрактами 

1160 0 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника Код 
рядка Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 0 

Відстрочені податкові активи:  

- на початок звітного року 1220 0 

- на кінець звітного року 1225 0 

Відстрочені податкові зобов’язання:  

- на початок звітного року 1230 58714 

- на кінець звітного року 1235 45112 

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 -13602 



у тому числі:  

- поточний податок на прибуток 1241 0 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 -13602 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 

у тому числі:  

- поточний податок на прибуток 1251 0 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

 

Найменування показника Код 
рядка Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 248797 

Використано за рік - усього 1310 248797 

в тому числі на:  

- будівництво об’єктів 1311 0 

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 54353 

- з них машини та обладнання 1313 32181 

- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 194444 

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0 

 1316 0 

 1317 0 

 
 

XIV. Біологічні активи 

 

Групи 
біологіч

них 
активів 

Ко
д 

ря
дка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за 
справедливою вартістю 

Залишок на 
початок 

року Надій
шло 

за рік 

Вибуло за 
рік Нарахо

вано 
аморти
зації за 

рік 

Втрат
и від 

зменш
ення 
корис
ності 

Вигоди 
від 

віднов
лення 
корисн

ості 

Залишок на 
кінець року 

Зали
шок 
на 

поча
ток 

року 

Надій
шло 

за рік 

Змін
и 

варт
ості 
за 
рік 

Виб
уло 
за 
рік 

Зали
шок 
на 

кіне
ць 

року 

перві
сна 

варті
сть 

накопи
чена 

аморти
зація 

перві
сна 

варті
сть 

накопи
чена 

аморти
зація 

перв
існа 
варт
ість 

накопи
чена 

аморти
зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Довгост
рокові 
біологіч
ні 
активи - 
усього 
у тому 
числі: 

141
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

робоча 
худоба 

141
1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продукт
ивна 

141
2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



худоба 

багаторі
чні 
насадже
ння 

141
3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
141
4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

інші 
довгост
рокові 
біологіч
ні 
активи 

141
5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні 
біологіч
ні 
активи - 
усього 
у тому 
числі: 

142
0 

0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

тварини 
на 
вирощу
ванні та 
відгодів
лі 

142
1 

0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

біологіч
ні 
активи в 
стані 
біологіч
них 
перетво
рень 
(крім 
тварин 
на 
вирощу
ванні та 
відгодів
лі) 

142
2 

0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

 
142
3 

0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

інші 
поточні 
біологіч
ні 
активи 

142
4 

0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

Разом 
143
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового 
фінансування  

(1431) 0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, 
первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, 
утрачених унаслідок надзвичайних подій 

(1432) 0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують 
передбачені законодавством обмеження права власності 

(1433) 0 

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових 
біологічних активів 



 

Найменування 
показника 

Код 
рядк

а 

Вартість 
первісног

о 
визнання 

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними 
перетворення

ми 

Результат 
від 

первісного 
визнання 

Уцінк
а 

Виручк
а від 

реалізац
ії 

Собівартіс
ть 

реалізації 

Фінансовий 
результат 

(прибуток +, 
збиток -) від 

дохі
д 

витрат
и 

реалізац
ії 

первісно
го 

визнання 
та 

реалізаці
ї 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та 
додаткові 
біологічні активи 
рослинництва - 
усього 
у тому числі: 

150
0 

0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

зернові і 
зернобобові 

151
0 

0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з них: пшениця 
151
1 

0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

соя 
151
2 

0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

соняшник 
151
3 

0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

ріпак 
151
4 

0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

цукрові буряки 
(фабричні) 

151
5 

0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

картопля 
151
6 

0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

плоди (зерняткові, 
кісточкові) 

151
7 

0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

інша продукція 
рослинництва 

151
8 

0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

додаткові 
біологічні активи 
рослинництва 

151
9 

0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та 
додаткові 
біологічні активи 
тваринництва - 
усього 
у тому числі: 

152
0 

0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

приріст живої маси 
- усього 

153
0 

0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з нього: великої 
рогатої худоби 

153
1 

0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

свиней 
153
2 

0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

молоко 
153
3 

0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

вовна 
153
4 

0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

яйця 153 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 



5 

інша продукція 
тваринництва 

153
6 

0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

додаткові 
біологічні активи 
тваринництва 

153
7 

0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

продукція 
рибництва 

153
8 

0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 
153
9 

0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Сільськогосподарс
ька продукція та 
додаткові 
біологічні активи - 
разом 

154
0 

0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 

Керівник Бородянський В.В. 

Головний бухгалтер Харитонова Ю.С. 

 


