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.
генеральний
директор

Резнiченко Валентин Михайлович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2012

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
приватне акцiонерне товариство "СТУДIЯ "ЄВРОПОЗИТИВ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
31902360
1.4. Місцезнаходження емітента
немає, немає, 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 377-55-99 (044) 377-55-98
1.6. Електронна поштова адреса емітента
reception@radiogroup.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2012
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована
у

Вiдомостi ДКЦПФР 81 (1334) частина 5

28.04.2012

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://europaplus.ua/ в мережі Інтернет 27.04.2012
(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
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента

X

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

X

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

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

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

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
приватне акцiонерне товариство "СТУДIЯ "ЄВРОПОЗИТИВ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "СТУДIЯ "ЄВРОПОЗИТИВ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
04074
3.1.5. Область, район
немає, немає
3.1.6. Населений пункт
м. Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Вишгородська, 28/1
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
Виписка ААВ №713979
3.2.2. Дата державної реєстрації
17.04.2002
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Оболонська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
175000.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
175000.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Фiлiя "Київ-Сiтi" ПАТ КБ "ПриватБанк"
3.3.2. МФО банку
380775
3.3.3. Поточний рахунок
26000060212075
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті
Фiлiя "Київ-Сiтi" ПАТ КБ "ПриватБанк"
3.3.5. МФО банку
380775
3.3.6. Поточний рахунок
26000060212075
3.4. Основні види діяльності
60.10

дiяльнiсть у сферi радiомовлення

73.11

рекламнi агентства

46.90

неспецiалiзована оптова торгiвля

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

радiомовлення

1185-м

08.06.2004

Нацiональна рада україни з питань
телебачення i радiомовлення

08.06.2018

буде продовжено

Опис

радiомовлення

1186-м

26.02.2003

Опис

27.02.2017

буде продовжено

Опис

радiомовлення

Нацiональна рада україни з питань
телебачення i радiомовлення

1187-м

21.04.2006

Нацiональна рада україни з питань
телебачення i радiомовлення

21.04.2016

буде продовжено

3.8. Інформація про органи управління емітента
Вiдповiдно до Статуту органами управлiння товариства є Загальнi збори акцiонерiв товариства,
Наглядова рада, Дирекцiя, Ревiзiйна комiсiя. Вищим органом Товариства є Загальнi збори
акцiоненрiв Товариства. У загальних зборах акцiонерiв Товариства можуть брати участь особи,
включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. Загальнi
збори акцiонерiв можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. Наглядова рада
Товариства є органом, що здiйнює захист прав акцiонерiв Товариства у перiод мiж проведенням
Загальних зборвiв, i в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого
органу Товариства. Вiдповiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.08.2010 року
(Протокол №10) Наглядова рада Товариства складається з 2 членiв: 1. Староконь Дмитро
Миколайович, 2. Шверк Григорiй Аронович. Дирекцiя складається з двох членiв: Генеральний
Директор i Фiнансовий директор, якi призначається Наглядовою радою Товариства. Головою
Дирекцiї є Генеральний директор. Вiдповiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд
16.08.2010 року (Протокол №10) Генеральний директор - Резнiченко Валентин Михайлович,
Фiнансовий директор - Горб Ольга Валерiївна. До компетенцiї Дирекцiї вiдносяться усi питання
поточної дiяльностi Товариства, окрiм тих питань, що згiдно законодавства України, Статуту
товариства та внутрiшнiх нормативних актiв товариства вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв
акцiонерiв чи Наглядової ради Товариства. Роботою Дирекцiї керує Генеральний директор. Для
проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства загальнi збори обирають

Ревiзiйну комiсiю у складi 2 осiб. Вiдповiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд
16.08.2010 року (Протокол №10) до складу Ревiзiйної комiсiї входить: 1. Пiкуш Iгор Сергiйович Голова ревiзiйної комiсiї; 2. Кузнєцов Сергiй Олександрович - член ревiзiйної комiсiї.

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

Місцезнаходження

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

товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ВЕЛ-РАЙС"

36163219

49081Україна м.
Днiпропетровськ пр-т
Газети "Правда",29 кiм.
712

16.000000000000

товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"МЕТIНВЕСТКОНСАЛТИНГ"

33612862

49000Україна м.
Днiпропетровськ
Челюскiна, 8

17.000000000000

товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ХЕЛЬТЕКС"

36206042

49083Україна м.
Днiпропетровськ пр-т.
Газети "Правда", 29

17.000000000000

закрите акцiонерне товариство
"Український медiа холдiнг"

30374737

04205Україна м. Київ пр-т.
Оболонський, 16

50.000000000000

Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника

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
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу 17 осiб, Середня чисельнiсть
позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 5 осiб, Чисельнiсть працiвникiв,
якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 2 осiб, Фонд оплати працi 1 153
927,94 грн.. З 01.07.2011 р. збiльшено розмiр всiх посадових окладiв.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Резнiченко Валентин 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**
1972
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Дочiрнє пiдприємство ?Телерадiоорганiзацiя ?Довiра?, директор.
6.1.8. Опис
Генеральний директор здiйснює поточне керiвництво дiяльнiстю Товариства. Заробiтна плата в
2011 роцi складає 31500,00 грн. щомiсячно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. За сумiсництвом працює директором ТОВ "Радiо "Довiра" (м. Київ вул. Фрунзе
104. ), директором ТОВ "Торговий Дiм "Дельта-Iнвест" (м. Київ вул. Дмитрiвська 18/24).
* 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
Костюченко Олена Цезарiвна
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**
1954
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВКПП "Агроресурс", головний бухгалтер
6.1.8. Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Головний бухгалтер Дочiрнього
пiдприємства ?Телерадiоорганiзацiя ?Довiра? (м. Київ вул. Бастiонна 15), головний бухгалтер ТОВ
?Радiо ?Довiра? (м. Київ вул. Фрунзе 104).
* 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
фiнансовий директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горб Ольга Валерiївна
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**
1980

6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ КБ "ПриватБанк", керiвник проектiв департаменту бюджетування медiа-проектiв Наяв
6.1.8. Опис
Фiнансовий директор входить до складу Дирекцiї Товариства, контролює фiнансовi питання та
питання корпоративного управлiння Товариством. Заробiтна плата в 2011 роцi складала 6400,00
грн. щомiсячно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На даний момент
також працює в ПАТ КБ "ПриватБанк", першим заступником керiвника бiзнеса бюджетування (г.
Днепропетровск)
* 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
Староконь Дмитро Миколайович
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**
1997
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Український Iнформацiйний Капiтал", керiвник аналiтичного вiддiлу.
6.1.8. Опис
Член Наглядової ради, здiйснює повноваження на безоплатно. Непогашеної судимостi за посадовi
та корисливi злочини немає. Працює членом Наглядової ради ПАТ "ОБ?ЄДНАННЯ
МIЖРАЙПОСТАЧ (67801, Україна, Одеська область, Овiдiопольський район, смт. Овiдiополь,
вул.Дзержинського, 9)
* 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 ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiкуш Iгор Сергiйович

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**
1983
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
вiдсутня
6.1.8. Опис
Здiйснює повноваження голови ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає.
* 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.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Паспортні дані
фізичної особи
Прізвище,
(серія, номер,
Від загальної
ім'я, по
дата видачі,
Дата
Кількість
кількості
Посада батькові
орган, який
внесення до
акцій
акцій (у
посадової
видав)* або
реєстру
(штук)
відсотках)
особи
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
юридичної особи
1

2

3

4

5

6

0

0.00000000000

Кількість за видами акцій
прості прості на
іменні пред'явника
7

8

привілейовані
іменні

привілейовані
на
пред'явника

9

10
Усього

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних

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

Кількість за видами
акцій

Дата
Від
Найменува Ідентифі
внесе Кількі
загальної
ння
каційний Місцезнах ння
сть
кількості про
юридичної
код за
одження
до
акцій
сті
акцій (у
особи
ЄДРПОУ
реєст (штук)
іме
відсотках)
ру
нні

прив
прив
прос
ілей
ілей
ті на
ован
ован
пред
і на
і
'явн
пред
імен
ика
'явн
ні
ика

49081
Україна
Дніпропет
ровська
товариство з
немає
обмеженою
м.Днiпроп
вiдповiдаль 36163219
етровськ
нiстю "ВЕЛпр-т.
РАЙС"
Газети
"Правда",
29, кiм.
712

160

16.0000000
160
0000

0

0

0

49000
Україна
товариство з
Дніпропет
обмеженою
ровська
вiдповiдаль
немає м.
нiстю
33612862
Днiпропет
"МЕТIНВЕ
ровськ
СТКОНСАЛ
вул.
ТИНГ"
Челюскiна
,8

170

17.0000000
170
0000

0

0

0

49083
Україна
Дніпропет
товариство з
ровська
обмеженою
немає
вiдповiдаль
36206042 м.Днiпроп
нiстю
етровськ
"ХЕЛЬТЕК
пр-т.
С"
Газети
"Правда",
29

170

17.0000000
170
0000

0

0

0

04205
закрите
Україна
акцiонерне
Дніпропет
товариство
ровська
30374737
"Українськи
немає м.
й медiа
Київ пр-т.
холдiнг"
Оболонськ
ий, 16

500

50.0000000
500
0000

0

0

0

Прізвище,
ім'я, по
батькові
фізичної
особи*

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

Кількість за видами
Дата
Від
Кількі
акцій
внесе
загальної
сть
ння
кількості про прос прив прив
акцій
до
акцій (у
сті ті на ілей ілей
(штук)
реєст
відсотках) іме пред ован ован

ру

Усього

нні

1000

100.000000 100
00000
0

'явн
і
і на
ика імен пред
ні
'явн
ика
0

0

0

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

.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що
передував звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Нарахування дивідендів на одну
акцію, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Сума виплачених дивідендів, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Дата складання переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис

У звiтному роцi та перiоду, що передував звiтному дивiденди не нараховувались
та не виплачувались акцiонерам.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи паперiв"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна немає немає м. Київ вул. Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей 498004
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

(044) 585-42-40

Факс

(044) 585-42-42

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть

Опис

Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "УКРНАФТОГАЗ"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

24101605

Місцезнаходження

02090 Україна немає немає м. Київ вул. Празька, 5

Номер ліцензії або іншого документа на цей 581127
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.03.2011

Міжміський код та телефон

(044) 296-05-40

Факс

(044) 296-05-14

Вид діяльності

зберiгач цiнних паперiв

Опис

Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "КУПОЛ"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

34715269

Місцезнаходження

01004 Україна немає немає м. Київ вул. Червоноармiйська, 34

Номер ліцензії або іншого документа на цей Свiдоцтво АПУ № 3912
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.12.2006

Міжміський код та телефон

044-496-06-21

Факс

044-496-06-22

Вид діяльності

аудиторська дiяльнiсть

Опис

аудиторська дiяльнiсть

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Найменування
Міжнародний
органу, що
ідентифікаційний
зареєстрував
номер
випуск

Дата реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

1

2

3

4

5

23.09.2010

436/10/1/10

Державна
комiсiя з
цiнних паперiв
та фондового
ринку

UA4000096481

Акції Іменні
прості

Форма
існування та
форма випуску

Номінальна
вартість акцій
(грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарна
Іменні

175.000

1000

175000.000

100.000000000000

Опис

Лiстинг/делiстинг
цiнних паперiв у
звiтному роцi не
здiйнювався

Тип цінного
паперу

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПрАТ "СТУДIЯ "ЄВРОПОЗИТИВ" зареєстровано 17.04.2002 року у виглядi закритого
акцiонерного товариства "Студiя "Європа плюс Україна". 16.08.2010 року за рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"
змiнено тип Товариства на приватне акцiонерне товариство та назву на "СТУДIЯ
"ЄВРОПОЗИТИВ". У звiтному роцi нiякої реорганiзацiї Товариства (у тому числi злиття, подiлу,
приєднання, перетворення, видiл) не вiдбувалося.
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
ПрАТ "СТУДIЯ "ЄВРОПОЗИТИВ" немає дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Нiяких змiн органiзацiйної структури у вiдповiдностi з
попереднiм звiтним перiодом не здiйснювалось.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Органiзацiя та методологiя бухгалтерського облiку здiйснюється у вiдповiдностi з чинним
законодавством України та стандартам НСБО. Фiнансова звiтнiсть складена згiдно стандартiв
України. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Вибуття запасiв вiдображається за
середньозваженою собiвартiстю. Переоцiнка фiнансових iнвестицiй не здiйснювалась.
Текст аудиторського висновку
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Приватного
акцiонерного товариства "СТУДIЯ "ЄВРОПОЗИТИВ" станом на 31.12.2011 р. Власникам цiнних
паперiв Керiвництву ПрАТ "СТУДIЯ ЄВРОПОЗИТИВ" I. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ 1.1.
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА на 31.12.2011р. 1 Повна назва Приватне акцiонерне
товариство "СТУДIЯ "ЄВРОПОЗИТИВ" 2 Код ЄДРПОУ 31902360 3 Мiсцезнаходження 04205,м.
Київ, пр. Оболонський,б.6 4 Дата та орган державної реєстрацiї 17.04.2002р. Оболонська районна у
м. Києвi державна адмiнiстрацiя 5 Основнi види дiяльностi вiдповiдно до установчих документiв
92.20.0 ? дiяльнiсть у сферi радiомовлення та телебачення 51.19.0 ? посередництво в торгiвлi
товарами широкого асортименту 51.90.0 ? iншi види оптової торгiвлi 74.14.0 ? консультування з
питань комерцiйної дiяльностi та управлiння 74.40.0 ? рекламна дiяльнiсть 6 Чисельнiсть
працiвникiв на 31.12.2011р. 17 7 Лiцензiї Лiцензiї на мовлення виданi Нацiональною радою
України з питань телебачення i радiомовлення: серiя НР № 1185-м, строк дiї ? з 08.06.2004р. по
08.06.2011р. серiя НР № 1186-м, строк дiї ? з 26.02.2003р. по 26.02.2010р., продовжено строк дiї по
27.02.2017р. серiя НР № 1187-м, строк дiї ? з 21.04.2006р. по 21.04.2016р. У перiодi що перевiрявся
вiдповiдальною особою за господарсько-фiнансову дiяльнiсть були: - генеральний директор Резнiченко Валентин Михайлович: з початку звiтного року по теперiшнiй час (Протокол № 10
Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.08.2010р.); - головний бухгалтер - Костюченко Олена
Цезарiвна: з початку звiтного року по теперiшнiй час (Наказ № 07-07 вiд 21.03.2007р.); 1.2. ОПИС
АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ Незалежна аудиторська перевiрка спланована та здiйснена у
вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в
Українi", статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Законiв України "Про
аудиторську дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства", Мiжнародних стандартiв контролю якостi,
аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг та рiшення Аудиторської палати

України вiд 18.04.2003 N 122/2 "Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики
Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв", а також Вимог до аудиторського висновку при розкриттi
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), що затвердженi
рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011 N 1360. При перевiрцi аудитори керувались Нацiональними
положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку, ?Планом рахункiв бухгалтерського облiку
активiв, капiталу, зобов?язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй? та Iнструкцiєю
про його застосування, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999р. №
291. На пiдставi договору № 5/12-А вiд 20.04.2012р. ми провели аудит фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства "СТУДIЯ "ЄВРОПОЗИТИВ" (далi по тексту - Товариство),
що додається, яка включає баланс станом на 31.12.2011 року та звiт про фiнансовi результати за
2011 рiк, а також описання важливих аспектiв облiкової полiтики. Вiдповiдальнiсть за цю звiтнiсть
несе керiвництво Товариства. У нашi обов?язки входить представлення аудиторського висновку
(звiту незалежного аудитора) на пiдставi даних аудиторської перевiрки цiєї звiтностi. Дата початку
перевiрки 20.04.2012р. Дата закiнчення перевiрки 27.04.2012р. Дата видачi висновку 27.04.2012р.
II. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих
фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку
та чинного законодавства України. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює:
розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та
достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових
оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. III. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА Нашою
вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на основi нашої аудиторської
перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства
України, МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi" та МСА
705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" та iнших стандартiв, що стосуються
пiдготовки аудиторського висновку. Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд нас дотримання
етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої
впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання
аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у
фiнансових звiтах. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i
оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються
пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських
процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi
внутрiшнього контролю суб?єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi
використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським
персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв. Ми вважаємо, що отримали достатнi
та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. IV. ПIДСТАВА ДЛЯ
ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу
на Звiт про фiнансовi результати за 2011р., в якому зазначено, що Товариство зазнало чистого
збитку в сумi 446, 7 тис. грн. протягом року, що закiнчився 31 грудня 2011р., i станом на цю дату
поточнi зобов?язання Товариства перевищують її загальнi активи на 4617, 9 тис. грн. Цi обставини
вказують на iснування суттєвої невизначеностi, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть
Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть. V. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ На нашу думку,
за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення
умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах
фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "СТУДIЯ "ЄВРОПОЗИТИВ" станом на 31
грудня 2011 року та його фiнансовi результати за рiк, що минув на зазначену дату, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. VI. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ 1. За
результатами господарської дiяльностi у 2011 роцi вартiсть чистих активiв Товариства менша за
розмiр статутного капiталу. Оскiльки другий рiк поспiль вартiсть чистих активiв Приватного
акцiонерного товариства "СТУДIЯ "ЄВРОПОЗИТИВ" є меншою вiд статутного капiталу,

товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати
вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Таким чином вартiсть чистих активiв
Товариства не вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155
Цивiльного кодексу України. 2. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що
пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається
до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю не виявлено. 3. Аудиторам не наданi протоколи
загальних зборiв акцiонерiв щодо вчинення значних правочинiв. Отже, Товариством не
дотримується виконання ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо виконання
значних правочинiв, а саме: Якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного
правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi акцiонерного товариства, рiшення про вчинення такого правочину приймається
загальними зборами за поданням наглядової ради. 4. Стан корпоративного управлiння, у тому
числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдає нормам Закону України "Про акцiонернi товариства".
5. При iдентифiкацiї та оцiнцi ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при
аудитi фiнансової звiтностi", аудитори прийшли до висновку, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки. VII. ОСНОВНI ВIДОМОСТI
ПРО АУДИТОРА Аудиторська перевiрка проведена Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю
?Аудиторська фiрма ?КУПОЛ? (свiдоцтво, видане Аудиторською палатою України, про внесення
до реєстру суб?єктiв аудиторської дiяльностi № 3912. Рiшення Аудиторської палати України №
169/4 вiд 21.12.2006р. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi
можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку
цiнних паперiв, реєстрацiйний № 35, серiя та номер Свiдоцтва АВ 000035, внесено до реєстру
вiдповiдно до рiшення Комiсiї вiд 12.01.2012р. № 16, термiн дiї - до 03.11.2016р.) Аудитори:
Москалець Наталiя Iванiвна: сертифiкат аудитора А № 005803, рiшення АПУ №134 вiд
29.04.2004р., продовжений до 29.04.2014р. Кособукiна Свiтлана Iванiвна: сертифiкат аудитора
№006350, рiшення АПУ №185/3 вiд 13.12.2007р., чинний до 13.12.2012р.
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
Основнi види дiяльностi - радiомовлення та надання рекламних послуг. Значного впливу сезонних
змiн не спостерiгається. Основнi ризики збуту та основнi клiєнти ? основнi ризики збуту пов?язанi
з купiвельною спроможнiстю споживачiв та рекламними бюджетами рекламодавцiв, якi залежать
вiд загального економiчного стану в країнi. ПрАТ "Наше радiо" здiйснює заходи щодо укладення
вiдповiдних договорiв з потужними рекламними агентствами на бiльш вигiдних умовах та
залучення безпосередньо рекламодавцiв на тривалий час. Товариство продає рекламний час в
радiоефiрi здебiльшого рекламним агентствам, iнколи спiвпрацює безпосередньо з
рекламодавцями.
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
Протягом останнiх 5 рокiв Товариство не здiйснювало значнi придбання або вiдчудження активiв.

Товариство не планує значних iнвестицiй та придбань, пов'язаних з його господарською
дiяльнiстю.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання;
спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. 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
Перелiк основних засобiв що належать ПрАТ ?Студiя ?Єропозитив? на 31.12.2011 р. Перелiк
основних засобiв Балансова (залишкова) вартiсть, грн. Транспортнi засоби 0,00 грн. Комп'ютерне
та офiсне обладнання 13033,44 грн. Машини та обладнання 99308,57 грн. Iнструменти, прибори та
iнвентар 0,00 грн. Ремонти орендованих примiщень 35448,05 грн. Всього 147790,06 грн. Перелiк
нематерiальних активi що належать ПрАТ ?Студiя ?Європозитив? станом на 31.12.2011 р. Перелiк
НА Балансова (залишкова) вартiсть, грн. Лiцензiї на радiомовлення 457309,84 грн. Всього
457309,84 грн. Значнi правочини щодо основних засобiв вiдсутнi. Про екологiчнi питання, що
можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства даних немає. Планiв щодо
капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв немає. Термiни
використання за основними групами ? вiд 2 до 10 рокiв. Умови користування основними засобами
? основнi засоби використовуються за призначенням. Первiсна вартiсть ? 826,3 тис.грн. Ступiнь
зносу - 26,3 % Ступiнь використання ? 100% Сума нарахованого зносу ? 218,0 тис. грн.. Чим
зумовленi змiни у вартостi основних засобiв за звiтний перiод ? частина ОЗ були придбанi.
Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням товариства ?в офiсi. Майно в заставу не
надавалось. Обмежень на використання майна не має. Арешт не накладався. Первiсна вартiсть
основних засобiв на початок звiтного перiоду становить 331,7 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду
826,3 тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду становить 187,4
тис. грн., на кiнець звiтного перiоду 608,3 тис. грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть пiдприємства впливають такi проблеми: високi цiни на енергоносiї, тарифи на
телекомунiкацiйнi послуги Концерну "РРТ", високий рiвень конкуренцiї, зменшення рiвня доходiв
споживачiв, iнфляцiфнi процеси, економiчна криза.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
Штрафних санкцiй за порушення законодавства в звiтному перiодi не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців
емітента
Полiтика фiнансування дiяльностi є одним iз основних напрямкiв розробки загальної фiнансової
полiтики ПрАТ ?Студiя ?Європозитив?. З метою її розробки, пiдприємством передусiм
проводиться бюджетування на майбутнiй перiод та здiйснюється фактичний аналiз показникiв
дiяльностi, в т.ч. структури пасивiв та активiв. На пiдставi даних аналiзу та прогнозiв подальшого
розвитку приймається рiшення, щодо розмiру та джерел залучення додаткових коштiв. При цьому
прораховуються ефективнiсть рiзних варiантiв залучення, враховуючи один iз основних принципiв
управлiння фiнансами: ефект вiд вкладення залучених коштiв має бути вищим нiж вiдсоткова
ставка вартостi залучених коштiв. Разом з даними розрахунками аналiзується обiговiсть та перiод
оборотного капiталу. Прораховуються прибуток з врахуванням оподаткування та сплати вiдсоткiв
по кредитам. В питаннях залучення банкiвських кредитiв пiдприємство виходить iз принципiв

вибору найвигiднiших умов кредитування, а саме порiвнюються вiдсотковi ставки, строки
кредитування та термiни погашення, а також вимоги щодо забезпечення. При цьому аналiзуються
активи пiдприємства з метою оптимального їх використання в якостi застави пiд кредити банкiв.
Протягом 2011 р. пiдприємство не залучало платнi грошовi кошти., користувалося власними.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Пiдприємство в звiтному 2011 роцi працювало зi своїми потенцiйними клiєнтами на договiрнiй
основi. Всi укладенi договори у звiтному роцi виконанi, порушень термiнiв договiрної дисциплiни
немає.
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)
Основною метою на 2012 рiк менеджмент компанiї ставить пiдняття ефективностi всiх показникiв
дiяльностi, а саме: зменшення собiвартостi рекламних послуг, зменшення операцiйних витрат та
впровадженнi високоефективної системи управлiння дiяльнiстю Товариства, пiдвищення
ефективностi роботи персоналу.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Оскiльки ПрАТ ?СТУДIЯ "ЄВРОПОЗИТИВ? не здiйснює будь-якого виробництва, що потребує
постiйного проведення дослiджень та розробок, у емiтента вiдсутня й будь-яка полiтика
дослiджень та розробок. ПрАТ ?СТУДIЯ "ЄВРОПОЗИТИВ? не витрачало жодних коштiв
протягом 2011 року на здiйснення такої дiяльностi.
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
Судових справ не було
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
На кiнець звiтного 2011 року пiдприємство має балансовий збиток в сумi 446,7тис.грн., що на
1111,2 тис. грн. менше, нiж було в 2010 роцi. Для покращення роботи товариства в 2012 роцi
проведений змiстовний, досконалий i поглиблений аналiз роботи товариства за звiтний 2011 рiк.
Планується збiльшення обсягiв виробництва i реалiзацiї послуг за рахунок розширення сiтки
мовлення та пошукiв нових ринкiв збуту як в Українi, так i в країнах близького та далекого
зарубiжжя. Кожного мiсяця проводиться досконалий поглиблений аналiз роботи товариства та
розробляються заходи по покращенню роботи товариства в майбутньому.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

145.500

572.800

0.000

0.000

145.500

572.800

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та
обладнання

118.500

112.300

0.000

0.000

118.500

112.300

транспортні
засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

27.000

460.500

0.000

0.000

27.000

460.500

2. Невиробничого
призначення:

41.900

35.500

0.000

0.000

41.900

35.500

будівлі та
споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та
обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні
засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

41.900

35.500

0.000

0.000

41.900

35.500

Усього

187.400

608.300

0.000

0.000

187.400

608.300

Найменування
основних засобів
1. Виробничого
призначення:
будівлі та
споруди

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Термiни використання основних засобiв: Виробничого призначення: машини та обладнання - 4-10
рокiв, iншi-10 рокiв. Невиробничого призначення: iншi - 9 рокiв. Всi основнi засоби знаходяться у
власностi емiтента. Орендованi основнi засоби емiтентом в 2011р. не використовувалися. Ступiнь
зносу основних засобiв: 26,4 % Ступiнь використання основних засобiв: основнi засоби
використовуються на 100%. Первiсна вартiсть основних засобiв: 826,3 тис.грн. Нарахована
амортизацiя: 218,0 тис. грн. Власнi основнi засоби збiльшились у звiтному 2011 роцi в порiвняннi з
2010 роком на 420,9 тис.грн. за рахунок придбання основних засобiв виробничого призначення.
Обмежень у використаннi основних засобiв немає.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

За попередній період

-4617.900

-4272.800

Статутний капітал (тис. грн.)

175000.000

175000.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

175000.000

175000.000

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

Опис
Висновок

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:

Дата
виникнення
X

Непогашена
Відсоток за користування
частина боргу (тис.
коштами (відсоток
грн.)
річних)
0.000

X

Дата
погашення
X

Зобов'язання за цінними паперами

X

563.500

X

X

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

563.500

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

3.700

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

5505.400

X

X

Усього зобов'язань

X

0.000

X

X

у тому числі:

Опис:

Опис: В "Iншi зобов'язання" входять: - 5498,5 тис.грн. кредиторська
заборгованiсть за товари , роботи , послуги; - 6,9 тис.грн. iншi поточнi
зобовязання;

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

0

0

2

2010

1

1

3

2009

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть):

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
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть):

Ні

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

Ні
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

X

дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть):

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

2

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

1

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)

Вказаних комiтетiв у складi
Наглядової ради не створювалися

Інші (запишіть)

Iнших комiтетiв у складi
наглядової ради не створювалися

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)

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):

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Так

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії 2 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
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Ні

Так

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

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

Так

Ні

Ні

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

Ні

Ні

Ні

Так

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

Так

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (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):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
ДКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

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
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік

Ні
X

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор

Ні
X

X
X

Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

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)

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): не планує

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

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

Річна фінансова звітність
КОДИ
Дата(рік, місяць,
24.04.2012
число)
приватне акцiонерне товариство "СТУДIЯ
"ЄВРОПОЗИТИВ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

31902360

за КОАТУУ 8038000000

Організаційноправова форма
господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

Орган
державного
управління

230

за КОДУ

Вид економічної
діяльності

дiяльнiсть у сферi радiомовлення

Одиниця виміру

тис.грн.

за КВЕД

60.10

Контрольна сума

Адреса

04074 м. Київ вул. Вишгородська, 28/1

Середня кількість
працівників

17
Баланс на 24.04.2012
Форма № 1-м
Актив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

020

0.0

0.0

- залишкова вартість

030

187.4

608.3

- первісна вартість

031

331.7

826.3

- знос

032

( 144.3 )

( 218.0 )

- справедлива (залишкова) вартість

035

0.0

0.0

- первісна вартість

036

0.0

0.0

- накопичена амортизація

037

( 0.0 )

( 0.0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0.0

0.0

Інші необоротні активи

070

0.0

0.0

Усього за розділом I

080

187.4

608.3

Виробничі запаси

100

4.3

1.8

Поточні біологічні активи

110

0.0

0.0

I. Необоротні активи
Незавершене будівництво
Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

II. Оборотні активи

Готова продукція

130

0.9

0.9

- чиста реалізаційна вартість

160

778.9

731.0

- первісна вартість

161

778.9

898.0

- резерв сумнівних боргів

162

( 0.0 )

( 167.0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

11.3

7.1

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

163.1

62.0

Поточні фінансові інвестиції

220

0.0

0.0

- в національній валюті

230

54.1

43.4

- у тому числі в касі

231

0.0

0.0

- в іноземній валюті

240

8.2

0.0

Інші оборотні активи

250

3.0

0.2

Усього за розділом II

260

1023.8

846.4

III. Витрати майбутніх періодів

270

0.0

0.0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0.0

0.0

Баланс

280

1211.2

1454.7

Пасив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Статутний капітал

300

175.0

175.0

Додатковий вкладений капітал

320

0.0

0.0

Резервний капітал

340

1.3

1.3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-4454.9

-4901.6

Неоплачений капітал

360

( 0.0 )

( 0.0 )

Усього за розділом I

380

-4278.6

-4725.3

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

5.6

107.4

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0.0

0.0

Короткострокові кредити банків

500

0.0

0.0

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

510

0.0

0.0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

4900.7

6062.0

- з бюджетом

550

6.2

3.7

- зі страхування

570

0.0

0.0

- з оплати праці

580

2.4

0.0

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

605

0.0

0.0

Інші поточні зобов'язання

610

574.7

6.9

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

I. Власний капітал

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:

Усього за розділом IV

620

5484.0

6072.6

V. Доходи майбутніх періодів

630

0.0

0.0

Баланс

640

1211.2

1454.7

Примітки
Керівник

Резнiченко В.М.

Головний бухгалтер

Костюченко О.Ц.

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
Форма № 2-м
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За попередній
період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

010

2589.3

3161.3

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 359.7 )

( 489.9 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

2229.6

2671.4

Інші операційні доходи

040

26.3

325.6

Інші доходи

050

2290.0

1526.0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

4545.9

4523.0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

080

2642.9

1478.1

Інші операційні витрати

090

( 2288.3 )

( 4554.3 )

у тому числі:

091

0.0

0.0

092

( 0.0 )

( 0.0 )

Інші витрати

100

( 0.0 )

( 0.0 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 4931.2 )

( 6032.4 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

( 385.3 )

( 1509.4 )

Податок на прибуток

140

( 61.4 )

( 48.5 )

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

( 446.7 )

( 1557.9 )

Забезпечення матеріального заохочення

160

( 0.0 )

( 0.0 )

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції та дохід від зміни
вартості поточних біологічних активів

201

( 0.0 )

( 0.0 )

Витрати від первісного визнання біологічних активів
і сільськогосподарської продукції та витрати від
зміни вартості поточних біологічних активів

202

0.0

0.0

Примітки
Керівник

Резнiченко В.М.

Головний бухгалтер

Костюченко О.Ц.

