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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 X 

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 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 X 

в) інформація про інші цінні папери, 
випущені емітентом X 

г) інформація про похідні цінні папери X 

ґ) інформація про викуп власних акцій 
протягом звітного періоду X 

д) інформація щодо виданих сертифікатів 
цінних паперів X 

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) ("1" - так, "2" - ні) 

- 

30. Примітки 

Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в 
зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. 
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має 
державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та 
безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про 
облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск 
облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що 
товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп 
власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не 
здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про гарантiї 
третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, 
що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про 
випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало 



випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного 
покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних 
облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що 
товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру 
iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски 
iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що 
товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв 
ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв 
ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, 
що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих 
активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски 
сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є 
емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство 
не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, 
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в 
зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Особливої iнформацiї за 
звiтний перiод не було, тому данi в роздiлi вiдомостi про особливу iнформацiю 
вiдсутнi. 

 
 
 
 
 
Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
 
Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "МIРРАД" 

Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "Мiррад> 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне 
товариство 

Поштовий індекс 01103 

Область, район Печерський 

Населений пункт м.Київ 

Вулиця, будинок Кiквiдзе, 18А 

 
Інформація про державну реєстрацію емітента 



 
Серія і номер свідоцтва А00 №038018 

Дата державної реєстрації 25.04.1994 

Орган, що видав свідоцтво Печерська районна в мiстi 
Києвi державна 
адмiнiстрацiя 

Зареєстрований статутний капітал (грн.) 1000 

Сплачений статутний капітал (грн.) 1000 

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

Публiчне акцiонерне 
товариство"Комерцiйний банк "Експобанк" 

МФО банку 322294 

Поточний рахунок 2608102164101 

  

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

Публiчне акцiонерне 
товариство"Комерцiйний банк "Експобанк" 

МФО банку 322294 

Поточний рахунок 26005102164201 

 
Основні види діяльності 
 
32.20.1 Виробництво передавальної апаратури  
32.20.2 Ремонт та технiчне обслуговування передавальної апаратури  
33.20.1 Виробництво контрольно-вимiрювальних приладiв 
 
нформація 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 



Лiцензiй та дозволiв Товариство не 
отримувало. д/н 01.01.1900 д/н д/н 

Опис Лiцензiй та дозволiв Товариство не отримувало. 

  

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

Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання 

Товариство не входить до складу органiзацiй та обєднань д/н 

Опис д/н 

Інформація про рейтингове агентство 
 

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, 
міжнародне) 

Дата визначення або поновлення 
рейтингової оцінки емітента або цінних 

паперів емітента 

Рівень кредитного рейтингу емітента 
або цінних паперів емітента 

1 2 3 4 

д/н Уповноважене рейтингове агентство Визначення рейтингової оцінки 
емітента 01.01.1900 д/н 

 
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) 

Засновникiв юридичних 
осiб не було. д/н м.Київ д/н д/н д/н д/н 0 

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) 



Тарiєлашвiлi Георгiй 
Тенгiзович  27  

Черний Iгор 
Володимирович  10  

Малолетов Марат 
Гнатович  16  

Забишний Анатолiй 
Iванович  12  

Богод Володимир 
Михайлович  8  

Алесiн Анатолiй 
Михайлович  27  

Усього 100  

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 15 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють 
за сумiсництвом (осiб): 1 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0 Фонд оплати працi: 
647,88 тис.грн. 
 
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 
Посада Головний бухгалтер 

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

Алесiна Надiя Володимирiвна 

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

 

Рік народження**  

Освіта** Вища 

Стаж керівної роботи (років)** 15 

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н 

Опис Повноваження та обов'язки 
посадової особи визначенi 
посадовою iнструкцiєю. 
Винагорода в грошовiй формi 
посадовiй особi емiтента 
виплачувалась згiдно штатного 



розкладу. Змiн у 
персональному складi 
посадових осiб за звiтний 
перiод не було. Непогашеної 
судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова 
особа емiтента не має. Стаж 
керiвної роботи (рокiв) - 15 
Посадова особа не працює та 
не займає посад на будь-яких 
iнших пiдприємствах. 

 
Посада Генеральний директор 

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

Алесiн Анатолiй Михайлович 

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

 

Рік народження**  

Освіта** Вища 

Стаж керівної роботи (років)** 20 

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ <Альтаїр>, директор 

Опис Повноваження та обов'язки 
посадової особи . Генеральний 
директор вправi без довiреностi 
дiяти вiд iменi , в тому числi 
представляти його iнтереси, вчиняти 
правочини вiд iменi товариства, 
видавати накази ПрАТ та давати 
розпорядження, обов'язковi для 
виконання всiма працiвниками 
товариства. здiйснює управлiння 
поточною дiяльнiстю товариства. До 
компетенцiї генерального 
директораналежить вирiшення всiх 
питань, пов'язаних з керiвництвом 
поточною дiяльнiстю товариства, 
крiм питань, що належать до 
виключної компетенцiї загальних 
зборiв. Винагорода в грошовiй та в 
натуральнiй формi виплачувалась 
згiдно штатного розкладу. Змiн у 
персональному складi посадових осiб 



за звiтний перiод не було. 
Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини посадова особа 
емiтента не має. Стаж керiвної 
роботи (рокiв) - 20 Попереднi 
посади: ТОВ <Альтаїр>, директор 
Також займає посаду директора ТОВ 
<Альтаїр> вiд 03.12.2007р. 

 
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Кількість за видами акцій 

Посада 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 
посадової 
особи 

Паспортні дані 
фізичної особи 
(серія, номер, 
дата видачі, 
орган, який 
видав)* або 

ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках) 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Генеральний 
директор 

Алесiн 
Анатолiй 

Михайлович 
 10.05.1994 27 27 27 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Алесiна Надiя 
Володимирiвна  01.01.1900 0 0 0 0 0 0 

Усього       

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

Кількість за видами акцій 
Найменування 
юридичної 
особи 

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках) 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на 

пред'явника 

Юридичнi 
особи не 
володiють 
акцiями 

Товариства 

д/н м.Київ д/н д/н д/н 
д/н 01.01.1900 0 0 0 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по Серія, номер, дата видачі паспорта, Дата Кількість Від Кількість за видами акцій 



батькові фізичної 
особи* 

найменування органу, який видав 
паспорт** 

внесення 
до реєстру 

акцій 
(штук) 

загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках) 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на 

пред'явника 

Фiзична особа  10.05.1994 27 27 27 0 0 0 

Фiзична особа  10.05.1994 10 10 10 0 0 0 

Фiзична особа  10.05.1994 16 16 16 0 0 0 

Фiзична особа  10.05.1994 12 12 12 0 0 0 

Усього 92 92 92 0 0 0 

Інформація про загальні збори акціонерів 
 

чергові позачергові 
Вид загальних зборів* 

X  

Дата проведення 20.10.2011 

Кворум зборів** 84 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. 
Вчинення значного право чину згiдно п.8.3 Статуту в 2011 р. 
Результати розгляду питань порядку денного: Вирiшили дати 
згоду на пiдписання договору на запропоновану суму За 5 
акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 84 голосами, що 
становить 100% голосiв акцiонерiв якi взяли участь у 
Загальних зборах 

  

чергові позачергові 
Вид загальних зборів* 

X  

Дата проведення 20.04.2012 

Кворум зборів** 84 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Звiт 
генерального директора про результати роботи в 2011р. 
2.Пiдтвердження повноважень посадових осiб 3.Звiт ревiзора 
за 2011 р. Обрання ревiзора на 2012р. Результати розгляду 



питань порядку денного: По питанню №1. Прийняти до вiдома 
звiт генерального директора Алесiна А.М. про результати 
роботи Товариства за 2011 рiк За 5 акцiонерiв, якi в сукупностi 
володiють 84 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв 
якi взяли участь у Загальних зборах. По питанню №2 
Вирiшили пiдтвердити повноваження Алесiна Анатолiя 
Михайловича на посадi генерального директора. За 5 
акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 84 голосами, що 
становить 100% голосiв акцiонерiв якi взяли участь у 
Загальних зборах. По питанню №3 Вирiшили оскiльки нiхто з 
акцiонерiв не погодився взяти на себе обов'язки ревiзора в 
2011 р. i 2012 р. перенести питання про обрання ревiзора на 
лютий 2013 р За 5 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 84 
голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв якi взяли 
участь у Загальних зборах. 

  

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 0 0 0 

Нарахування дивідендів на 
одну акцію, грн. 0 0 0 0 

Сума виплачених дивідендів, 
грн. 0 0 0 0 

Дата складання переліку осіб, 
які мають право на отримання 
дивідендів 

01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 

Дата виплати дивідендів 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 

Опис Питання що до нарахування дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства в 2011 роцi не розглядалося , дивiденди не нараховувалися. 

 
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові 
фізічної особи 

ТОВ "Аудиторська фiрма"Марал" 



Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21625537 

Місцезнаходження м.Київ Подiльський 04070 м.Київ 
Набережно-Лугова 2Д 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 0506 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторської палати України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон 050-35-35-345 

Факс 050-35-35-345 

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa 
надає аудиторськi послуги 
емiтенту 

Опис Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa 
надає аудиторськi послуги 
емiтенту 

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

ТОВ "Прибуток Плюс" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25395301 

Місцезнаходження м.Київ Голосiївський 01033 м.Київ 
Володимирська, 101 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності лiцензiя №АВ520479 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.03.2010 

Міжміський код та телефон 044 287 20 94 

Факс 044 287 21 04 



Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює 
професiйну депозитарну 
дiяльнiсть зберiгача 

Опис Юридична особа, яка здiйснює 
професiйну депозитарну 
дiяльнiсть зберiгача 

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

Публiчне акцiонерне товариство 
"Нацiональний депозитарiй 
України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження м.Київ Шевченкiвський 01001 
м.Київ Грiнченко, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності лiцензiя АВ№189650 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон 044 279 10 78 

Факс 044 279 12 78 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює 
професiйну депозитарну 
дiяльнiсть депозитарiю 

Опис Юридична особа, яка здiйснює 
професiйну депозитарну 
дiяльнiсть депозитарiю 

 
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 



09.08.2011 336/10/1/11 
Територiальне 
Управлiння 
ДКЦПФР 

UA4000127245 
Акції 
Іменні 
прості 

Бездокументарна 
Іменні 7.5 100 750 100 

Опис Iнших акцiй товариство не випускало. Акцiями Товариства не торгували на фондових бiржах та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках 
цiнних паперiв. Обiг акцiй Товариства у 2011 роцi здiйснювався тiльки на позабiржовому неорганiзованому ринку. 

  

 
Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 
 

Процентні облігації 

 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 

випуск 

Номінальна 
вартість 
(грн.) 

Кількість 
у 

випуску 
(штук) 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Загальна 
номінальна 
вартість 
(грн.) 

Процентна 
ставка за 
облігаціями 

(у 
відсотках) 

Термін 
виплати 
процентів 

Сума 
виплачених 
процентів 
за звітний 
період 
(грн.) 

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01.01.1900 д/н д/н 0 0 2 1 0 0 д/н 0 01.01.1900 

Опис Облiгацiй та iнших цiнних паперiв Товариство не випускало. 

  

 
Дисконтні облігації 

 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 

випуск 

Номінальна 
вартість 
(грн.) 

Кількість 
у 

випуску 
(штук) 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Загальна 
номінальна 
вартість 
(грн.) 

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01.01.1900 д/н д/н 0 0 2 1 0 01.01.1900 

Опис Облiгацiй та iнших цiнних паперiв Товариство не випускало. 



  

 
Цільові (безпроцентні) облігації 

 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 

випуск 

Номінальна 
вартість 
(грн.) 

Кількість 
у 

випуску 
(штук) 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Загальна 
номінальна 
вартість 
(грн.) 

Найменування 
товару 

(послуги), під 
який 

здійснено 
випуск 

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01.01.1900 д/н д/н 0 0 2 1 0 д/н 01.01.1900 

Опис Облiгацiй та iнших цiнних паперiв Товариство не випускало. 

  

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних 
облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН) 
 

Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн.) Обсяг розміщених цінних паперів на 
звітну дату (грн.) Умови обігу та погашення 

1 2 3 4 5 

01.01.1900 Акції 0 0 д/н 

Опис Облiгацiй та iнших цiнних паперiв Товариство не випускало. 

  

Інформація про похідні цінні папери 
 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 

Вид 
похідних 
цінніх 
паперів 

Різновид 
похідних 
цінних 
паперів 

Серія Строк 
розміщення Строк дії 

Строк 
(термін) 
виконання 

Кількість 
похідних 
цінних 
паперів у 
випуску 

(шт.) 

Обсяг 
випуску 
(грн.) 

Характеристика 
базового активу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



01.01.1900 д/н На купівлю  д/н д/н д/н д/н 0 0 

Облiгацiй та iнших 
цiнних паперiв 
Товариство не 
випускало. 

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

№ з/п Дата зарахування акцій 
на рахунок емітента 

Кількість акцій, що 
викуплено (шт.) 

Дата реєстрації 
випуску акцій, що 
викуплено (шт.) 

Номер свідоцтва про 
реєстрацію випуску 
акцій, що викуплено 

Найменування органу, що 
зареєстрував випуск акцій, 

що викуплено 

Частка від статутного 
капіталу (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 01.01.1900 0 01.01.1900 д/н д/н 0 

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 
 
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів 
(штук) 

0 

у тому числі:  
- сертифікатів акцій 

0 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

 0 

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних 
паперів (штук) 

0 

у тому числі:  
- сертифікатів акцій 

0 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

 0 

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів 
(штук) у звітному періоді 

0 

у тому числі:  
- сертифікатів акцій 

0 

- сертифікатів облігацій 0 



- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

 0 

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

Пiдприємство засновано в 1994 р. вченими 
Росiї i України для спiвпрацi в галузi 
технiчних дослiджень i розробок. За 18 рокiв 
на пiдприємствi розробили i впровадили в 
дослiдну експлуатацiю вимiрювальнi 
прилади для гiдрометеорологiї, вимiрювання 
температури поверхнi Землi за допомогою 
дистанцiйного зондування, прилади для 
дослiдження сонячного спектру разом з САО 
РАН, приймали участь в створеннi системи 
запобiгання зiткнення лiтакiв, та iнше. 

  

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 

Загальнi збори - акцiонери. Загальнi збори 
мають право приймати рiшення з усiх 
питань дiяльностi ПрАТ, у тому числi i з тих, 
що переданi загальними зборами до 
компетенцiї виконавчого органу ПрАТ. 
виконавчий орган - генеральний директор 
Виконавчий орган ПрАТ здiйснює 
управлiння поточною дiяльнiстю 
товариства. До компетенцiї виконавчого 
органу належить вирiшення всiх питань, 
пов'язаних з керiвництвом поточною 
дiяльнiстю товариства, крiм питань, що 
належать до виключної компетенцiї 
загальних зборiв. Генеральний директор 
вправi без довiреностi дiяти вiд iменi , в 
тому числi представляти його iнтереси, 
вчиняти правочини вiд iменi товариства, 
видавати накази ПрАТ та давати 
розпорядження, обов'язковi для виконання 
всiма працiвниками товариства. ревiзор - 
Ревiзор обирається для проведення 
перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi ПрАТ За пiдсумками перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ за 
результатами фiнансового року ревiзор 
готує висновок, в якому мiститься 
iнформацiя про: - пiдтвердження 
достовiрностi та повноти даних фiнансової 



звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти 
порушення законодавства пiд час 
провадження фiнансово-господарської 
дiяльностi (якщо такi мали мiсце), а також 
встановленого порядку ведення 
бухгалтерського облiку та подання звiтностi. 

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

Пропозицiй з боку тертiх осiб не натходило. 

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

Облiкова полiтика ПрАТ "Мiррад" за 2011 рiк 
об?рунтована наказом № 1/б вiд 04.01.2011 
р. та №2/б вiд 01.04.2011 р. Згiдно цих 
наказiв обумовлений порядок органiзацiї i 
ведення бухгалтерського облiку та 
складання фiнансової звiтностi, облiку 
активiв товариства, його змiнних, не змiнних 
i адмiнiстративних витрат та регiстри 
бухгалтерського облiку. 

Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ 
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо 
ф?нансовой зв?тност? ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "М?ррад" 
станом на 31 грудня 2011 року 1. 
Аудиторський висновок складений 
в?дпов?дно до вимог М?жнародних 
стандарт?в контролю якост?, аудиту, огляду 
?ншого надання впевненност? та супутних 
послуг (дал? - МСА), зокрема до МСА № 700 
"Формулювання думки та надання зв?ту 
щодо ф?нансової зв?тност?", МСА 705 
"Модиф?кац?я думки у зв?т? незалежного 
аудитора", МСА 706 "Пояснювальн? 
параграфи та параграфи з ?нших питань у 
зв?т? незалежного аудитора". 2. 
Аудиторський висновок м?стить: 2.1. 
Адресат. Аудиторський зв?т призначається 
для власник?в ц?нних папер?в та 
кер?вництва ПрАТ "М?ррад", ф?нансовий 
зв?т якого перев?ряється, ? може бути 
використаний для подання до Державної 
ком?с?ї з ц?нних папер?в та фондового 
ринку при розкритт? ?нформац?ї ем?тентом. 
2.2. Вступний параграф: 2.2.1. Основн? 
в?домост? про ем?тента: Повна назва: 
Приватне акц?онерне товариство "М?ррад". 
Скорочена назва - ПрАТ "М?ррад". Код 
ЄДРПОУ -20050342. М?сцезнаходження 
товариства: м.Київ, вул.К?кв?дзе, 18а. 



Державна реєстрац?я Товариства: 
Зареєстроване Печерською районною 
державною адм?н?страц?єю м. Києва. Дата 
проведення державної реєстрац?ї: 25 кв?тня 
1994 року. Номер запису про включення 
в?домостей про юридичну особу до ЄДР 
10701200000014969 Виписка з ЄДР сер?я 
ААВ №065506 видана 29.08.2011 р. 
державним реєстратором Печерської 
районної у м?ст? Києв? державної 
адм?н?страц?ї. Види д?яльност? за КВЕД: 
32.20.1 Виробництво передавальної 
апаратури 32.20.2 Ремонт та техн?чне 
обслуговування передавальної апаратури 
33.20.1 Виробництво контрольно-
вим?рювальних прилад?в 73.10.1 
Досл?дження ? розробки в галуз? 
природничих наук 73.10.2 Досл?дження ? 
розробки в галуз? техн?чних наук 74.20.1 
Д?яльн?сть у сфер? ?нжин?рингу Додаткова 
?нформац?я: Приватне акц?онерне 
товариство "М?ррад" як платник податк?в 
перебуває на обл?ку у ДПI Печерського 
району, є платником податку на прибуток 
на загальних п?дставах та платником 
податку на додану варт?сть. В?дпов?дно до 
р?шення загальних збор?в акц?онер?в 
(протокол №01 в?д 16.04.2011 року) була 
затверджена нова редакц?я Статуту,у якому 
зм?нено тип товариства з Закритого 
акц?онерного товариства "М?ррад" на 
Приватне акц?онерне товариство "М?ррад", 
в?дпов?дно вимогам Закону України "Про 
акц?онерн? товариства". Зм?ни 
зареєстрован? Державним реєстратором 
Печерської районної державної 
адм?н?страц?ї 22.06.2011 року за № 
10701050011014969 В?дпов?дальними за 
виб?р та застосування в?дпов?дної 
обл?кової пол?тики та ф?нансово-
господарську д?яльн?сть ПрАТ "М?ррад"в 
2011 роц?, були: Генеральний директор - 
Алес?н Анатол?й Михайлович Головний 
бухгалтер - Алес?на Над?я Володимир?вна. 
Середньоспискова працюючих за 2011 р?к 
складає 16 чолов?к. Товариство має так? 
рахунки в АТ КБ <Експобанк>, МФО 
322294: поточний рахунок 26008102164101 
(грн..); валютн? рахунки 26002102164301 
(рос. рубл?) та № 26005102164201 
(дол..США) Частка держави в статутному 



кап?тал? товариства станом на 31.12.2011 
року в?дсутня. 2.2.2 Опис аудиторської 
перев?рки та опис важливих аспект?в 
обл?кової пол?тики ТОВ Аудиторська ф?рма 
<Марал>, провела виб?ркову аудиторську 
перев?рку ф?нансового стану та 
достов?рност? ф?нансової зв?тност? 
Приватного акц?онерного товариства 
<М?ррад> за пер?од з 1 с?чня 2011 року по 
31 грудня 2011 року на предмет повноти, 
достов?рност? та в?дпов?дност? чинному 
законодавству, встановленим нормативам. 
Ф?нансова зв?тн?сть Товариства включає 
<Ф?нансовий зв?т суб"єкта малого 
п?дприємництва> у склад?: форма 1-м, 
"Баланс> станом на 31 грудня 2011 року 
форма 2-м, "Зв?т про ф?нансов? 
результати> за 2011 р?к Концептуальною 
основою для п?дготовки ф?нансової 
зв?тност? Товариства є Нац?ональн? 
положення (стандарти) бухгалтерського 
обл?ку, ?нш? нормативно-правов? акти 
щодо ведення бухгалтерського обл?ку та 
складання ф?нансової зв?тност? в Україн?, 
внутр?шн? положення Товариства. 
Аудиторами проведена аудиторська 
перев?рка у в?дпов?дност? до вимог Закону 
України "Про аудиторську д?яльн?сть" та 
М?жнародних стандарт?в аудиту, надання 
впевненост? та етики М?жнародної 
федерац?ї бухгалтер?в, як? прийнят? в 
якост? Нац?ональних стандарт?в аудиту в 
Україн?, в тому числ? у в?дпов?дност? ?з 
МСА № 700 "Фрмулювання думки та 
надання зв?ту щодо ф?нвнсової зв?тност?", 
МСА 705 "Модиф?кац?я думки у зв?т? 
незалежного аудитора", МСА 706 
"Пояснювальн? параграфи та параграфи з 
?нших питань у зв?т? незалежного 
аудитора". Ц? стандарти вимагають в?д 
аудитора дотримання в?дпов?дних етичних 
вимог, а також планування ? виконання 
аудиторської перев?рки для отримання 
достатньої впевненост?, що ф?нансова 
зв?тн?сть не м?стить суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських 
процедур для отримання аудиторських 
доказ?в стосовно сум та розкриття 
?нформац?ї у ф?нансов?й зв?тност? на 
п?дстав? судження аудитора, яке 
?рунтується на оц?нц? ризик?в суттєвих 



викривлень ф?нансових зв?т?в внасл?док 
шахрайства або помилок. Виконуючи оц?нку 
цих ризик?в, аудитор розглядає заходи 
внутр?шнього контролю, що стосуються 
п?дготовки та достов?рного надання 
ф?нансової зв?тност?, з метою розробки 
аудиторських процедур, як? в?дпов?дають 
обставинам, а не з метою висловлення 
думки щодо ефективност? внутр?шнього 
контролю суб'єкта господарювання. Аудит 
включає також оц?нку в?дпов?дност? 
використаної обл?кової пол?тики, 
прийнятн?сть обл?кових оц?нок, зроблених 
управл?нським персоналом та 
в?дпов?дност? ф?нансової зв?тност? 
обл?ковим принципам, що є 
загальноприйнятими в Україн?. Нами були 
виконан? процедури аудиту зг?дно з вимог 
МСА 500 " Аудиторськи докази", що 
в?дпов?дають мет? отримання достатн?х ? 
прийнятних аудиторських доказ?в. У 
процесс? виконання аудиторських процедур 
ми звернули увагу на доречн?сть та 
достов?рн?сть ?нформац?ї, що 
використовується нами як аудиторськи 
докази. Аудиторськи докази необх?дн? нам 
для обгрунтування аудиторської думки та 
зв?ту. За своїм характером докази є 
сукупними ? отримувались нами в 
основному за допомогою аудиторських 
процедур, як? виконувались в процес? 
аудиту. У своїй робот? аудитор 
використовував принцип виб?ркової 
перев?рки. П?д час перев?рки до уваги 
бралися т?льки суттєв? викривлення. 
Планування ? проведення аудиту було 
спрямоване на одержання розумних 
п?дтверджень щодо в?дсутност? у 
ф?нансов?й зв?тност? суттєвих помилок. 
Досл?дження зд?йснювались шляхом 
тестування доказ?в на обгрунтування сум та 
?нформац?ї, розкритих у ф?нансов?й 
зв?тност?, а також оц?нка в?дпов?дност? 
застосованих принцип?в обл?ку 
нормативним вимогам, щодо орган?зац?ї 
бухгалтерського обл?ку ? зв?тност? в 
Україн?, чинним протягу пер?оду перев?рки. 
Аудитор не спостер?гала за р?чною 
?нвентаризац?єю наявних актив?в та 
зобов'язань, але на п?дприємств? цю 
процедуру виконувала ?нвентаризац?йна 



ком?с?я (Наказ по Товариству № 1/12 в?д 
20.12.2011р.), як?й ми висловлюємо дов?ру, 
зг?дно з вимог МСА. Метою проведення 
аудиторської перев?рки ф?нансової 
зв?тност? є надання аудиторов? можливост? 
висловити думку стосовно того, чи складена 
ф?нансова зв?тн?сть в ус?х суттєвих 
аспектах зг?дно з визначеною 
концептуальною основою ф?нансової 
зв?тност?. Аудитори вважають, що в 
процес? проведення аудиторської перев?рки 
отриман? достатн? та в?дпов?дн? 
аудиторськ? докази для висловлення думки 
щодо ф?нансової зв?тност? та ф?нансового 
стану Товариства. При складанн? висновку 
ми керувались вимогами М?жнародних 
стандарт?в аудиту та етики (МСА)№800, 
№700, №701, №720 та вимогами 
Положення щодо п?дготовки аудиторських 
висновк?в, як? подаються до ДКЦПФР при 
розкритт? ?нформац?ї ем?тентами, 
затвердженого р?шення ДКЦПФР в?д 
29.09.2011 р. №1360, зареєстрованого в 
М?н?стерств? юстиц?ї України 28.11.2011 р. 
за № 1358/20096, а також пунктом 15 
частини другої статт? 7, пункт?в 8, 9, 13 
статт? 8 Закону України "Про державне 
регулювання ринку ц?нн?х папер?в в 
Україн?", статт? 40 Закону України "Про 
ц?нн? папери та фондовий ринок", Закон?в 
України "Про аудиторську д?яльн?сть", "Про 
акц?онерн? товариства". На нашу думку, 
ф?нансов? зв?ти Товариства в?дображають 
достов?рно в ус?х суттєвих аспектах 
ф?нансовий стан станом на 31 грудня 2011 
року та ф?нансов? результати за 2011 р?к у 
в?дпов?дност? до Нац?ональних положень 
(стандарт?в) бухгалтерського обл?ку 
України, кр?м под?й в?дображених в 
попередньому абзац?. Ф?нансова зв?тн?сть 
складена в?дпов?дно до вимог чинного 
законодавства України, в?дпов?дає 
прийнят?й обл?ков?й пол?тиц? ПрАТ 
"М?ррад" (Наказ № 1/б в?д 04.01.2011 
року). Обл?кова пол?тика ПрАТ "М?ррад" за 
2011 р?к об?рунтована наказом № 1/б в?д 
04.01.2011 р. та №2/б в?д 01.04.2011 р. 
Зг?дно цих наказ?в обумовлений порядок 
орган?зац?ї ? ведення бухгалтерського 
обл?ку та складання ф?нансової зв?тност?, 
обл?ку актив?в товариства, його зм?нних, 



не зм?нних ? адм?н?стративних витрат та 
рег?стри бухгалтерського обл?ку. На 
протяз? 2011 року Товариство зг?дно з 
вимогами чинного законодавства 
дотримувалось наступних принцип?в 
обл?ку:  
 автономност? п?дприємства, за яким 
п?дприємство розглядається як юридична 
особа, що в?докремлена в?д власник?в;  
 пер?одичност?, який припускає розпод?л 
д?яльност? п?дприємства на певн? пер?оди 
часу з метою складання ф?нансової 
зв?тност?;  
 безперервност? д?яльност?, який 
передбачає оц?нку актив?в ? зобов'язань 
п?дприємства, виходячи з припущення, що 
його д?яльн?сть триватиме дал?;  
 нарахування та в?дпов?дност? доход?в ? 
витрат. При цьому доходи ? витрати 
в?дображалися в обл?ку ? зв?тност? у 
момент їх виникнення, незалежно в?д часу 
надходження ? сплати грошей;  
 ?сторичної (фактичної) соб?вартост?, що 
визначає пр?оритет оц?нки актив?в, 
виходячи з витрат на їх виробництво та 
придбання;  
 повного висв?тлення, зг?дно з яким 
ф?нансова зв?тн?сть повинна м?стити всю 
?нформац?ю про фактичн? та потенц?йн? 
насл?дки операц?й та под?й, яка може 
вплинути на р?шення, що приймаються на її 
основ?;  
 посл?довност?, який передбачає пост?йне 
(р?к у р?к) застосування п?дприємством 
обраної обл?кової пол?тики;  
 обачност?, зг?дно з яким методи оц?нки, 
як? застосовуються в бухгалтерському 
обл?ку, повинн? запоб?гати заниженню 
оц?нки зобов'язань та витрат ? завищенню 
оц?нки актив?в ? доход?в п?дприємства;  
 єдиного грошового вим?рника, який 
передбачає вим?рювання та узагальнення 
вс?х операц?й п?дприємства у його 
ф?нансов?й зв?тност? в єдин?й грошов?й 
одиниц?. До основних засоб?в Товариства 
в?дносились матер?альн? активи, 
очикуваний терм?н корисного використання 
(експлуатац?ї) яких б?льше одного року ? 
первисна варт?сть яких б?льше 1000 
грн(пункт 8.2 наказу №1/б в?д 04.01.2011 
р.). У 2011 роц? знос (амортизац?я) 



основних засоб?в в бухгалтерському обл?ку 
нараховувався за податковим методом. У 
бухгалтерському та податковому обл?ку 
нарахування амортизац?ї з 01.04.2011 р. 
проводилося в?дпов?дно до ст.145 
Податкового кодексу України. Л?кв?дац?йну 
варт?сть об'єкт?в основних засоб?в не 
розраховували ? з метою амортизац?ї 
прийняли р?вною нулю (пункт 8.7 Наказу 
1/б в?д 04.01.2011 р.). Амортизац?я 
нематер?альних актив?в нараховується 
протягом строку їх корисного використання 
прямол?н?йним методом (пукнт 9.8, 9.10 
Наказу). До малоц?нних необоротних 
матер?альних актив?в Товариства 
в?дносяться активи, строком служби б?льше 
року, та варт?сна оц?нка яких не перевищує 
1000 грн. (зг?дно п.5 П(С)БО № 7 "Основн? 
засоби" та обл?ков?й пол?тиц?(Наказ № 1/б 
в?д 04.01.2011 р.). Знос по малоц?нним 
необоротним матер?альним активам в 
бухгалтерському обл?ку нараховується в 
розм?р? 100% при введенн? їх в 
експлуатац?ю (Наказ № 1/б в?д 04.01.2011 
р.). В?дпов?дно до пункту 7.6. Наказу <Про 
обл?кову пол?тику> величина суттєвост? 
статт? при укладан? ф?нансових зв?т?в 
визначена в розм?р? 1000 грн. 
Бухгалтерський обл?к господарських 
операц?й зд?йснюється методом подв?йного 
запису зг?дно з Планом рахунк?в 
бухгалтерського обл?ку у в?дпов?дних 
журналах ордерах та анал?тичних 
в?домостях. Бухгалтерський обл?к ведеться 
головним бугалтером за допомогою 
комп'ютерної програми "1С: Бухгалтер?я 
для України" Р?чна ф?нансова зв?тн?сть 
складена на п?дстав? даних 
бухгалтерського обл?ку Товариства за 
станом на к?нець останнього дня зв?тного 
року. П?дготовка ф?нансової зв?тност? 
вимагає в?д кер?вництва розрахунк?в та 
припущень, що впливають на суми актив?в 
та зобов"язань, в?дображених у ф?нансов?й 
зв?тност?, а також на суми доход?в та 
витрат, що в?дображаються у ф?нансових 
зв?тах протягом зв?тного пер?оду. 2.3. 
В?дпов?дальн?сть управл?нського 
персоналу за ф?нансову зв?тн?сть. 
Управл?нський персонал Товариства несе 
в?дпов?дальн?сть за п?дготовку та 



достов?рне надання ц?єї ф?нансової 
зв?тност? у в?дпов?дност? до Нац?ональних 
положень (стандарт?в) бухгалтерського 
обл?ку та вимог чинного законодавства. 
В?дпов?дальн?сть управл?нського 
персоналу охоплює: розробку, 
впровадження та використання 
внутр?шнього контролю стосовно 
п?дготовки та достов?рного надання 
ф?нансових зв?т?в, як? не м?стять суттєвих 
викривлень внасл?док шахрайства або 
помилки; виб?р та застосування 
в?дпов?дної обл?кової пол?тики, обл?кових 
оц?нок, як? в?дпов?дають обставинам, 
виконання значних правочин?в (10 ? 
б?льше в?дсотк?в вартост? актив?в 
товариства за даними останньої р?чної 
ф?нансової зв?тност? ,стану корпоративного 
управл?ння, у тому числ? стану 
внутр?шнього аудиту в?дпов?дно до Закону 
України <Про акц?онерн? товариства>; 
наявност? суттєвих нев?дпов?дностей м?ж 
ф?нансовою зв?тн?стю, що п?длягала 
аудиту, та ?ншою ?нформац?єю, що 
розкривається ем?тентом ц?нних папер?в та 
подається до Ком?с?ї разом з ф?нансовою 
зв?тн?стю; нев?дпов?дного використання 
управл?нським персоналом припущення про 
безперервн?сть д?яльност? ем?тента ц?нних 
папер?в на основ? проведеного 
ф?нансового анал?зу д?яльност? ем?тента у 
в?дпов?дност? з вимогами МСА № 
200<Загальн? ц?л? незалежного аудитора 
та проведення аудиту в?дпов?дно до 
м?жнародних стандарт?в аудиту>. 2.4. 
В?дпов?дальн?сть аудитора. 
В?дпов?дальн?стю аудитора є висловлення 
думки щодо ц?єї ф?нансової зв?тност? на 
основ? результат?в аудиторської перев?рки. 
Суттєв?ть з замовником не обумовлювалась 
? розм?р суттєвост? стосовно встановлених 
в?дхилень показник?в визначався 
в?дпов?дно до профес?йної думки аудитора 
з урахуванням МСА №320. Аудиторський 
висновок повинен бути складений 
в?дпов?дно до вимог М?жнародних 
стандарт?в контролю якост?, аудиту, 
огляду, ?ншого надання впевненност? та 
супутн?х послуг (дал? - МСА), зокрема до 
МСА № 700 "Фрмулювання думки та 
надання зв?ту щодо ф?нансової зв?тност?", 



МСА 705 "Модиф?кац?я думки у зв?т? 
незалежного аудитора", МСА 706 
"Пояснювальн? параграфи та параграфи з 
?нших питань у зв?т? незалежного 
аудитора", МСА 720 "В?дпов?дальн?сть 
аудитора щодо ?ншої ?нформац?ї в 
документах, що м?стять перев?рену 
аудитором ф?нансову зв?тн?сть", МСА 240 
"В?дпов?дальн?сть аудитора що стосується 
шахрайства, при аудит? ф?нансової 
зв?тност?". 2.5. Думка аудитора щодо 
ф?нансової зв?тност? в?дпов?дно до МСА 
700 "Формування думки та надання зв?ту 
щодо ф?нансової зв?тност?", МСА 705 
<Модиф?кац?я думки у зв?т? незалежного 
аудитора> та ?нших стандарт?в. Аудитором 
було розглянуто, чи ?снують под?ї або 
умови, як? можуть поставити п?д значний 
сумн?в здатн?сть суб'єкта господарювання 
безперервно продовжувати д?яльн?сть, 
оц?нен? оц?нки управл?нського персоналу 
щодо здатност? суб'єкта господарювання 
безперервно продовжувати д?яльн?сть 
зг?дно з вимог МСА 570 <Безперевн?сть> та 
визначено, що чи ?снує (чи не ?снує) 
суттєва невизначен?сть, що стосується 
под?й або умов, як? окремо або в 
сукупност? можуть поставити п?д значний 
сумн?в здатн?сть суб'єкта господарювання 
безперервно продовжувати д?яльн?сть. 
Аудиторська перев?рка проведена зг?дно з 
М?жнародними стандартами аудиту 
прийнятих в якост? Нац?ональних 
стандарт?в аудиту України. Ц? стандарти 
зобов'язують аудитор?в планувати ? 
зд?йснювати аудиторську перев?рку з 
метою одержання об?рунтованої 
впевненост? в тому, що ф?нансов? зв?ти не 
м?стять суттєвих викривлень. Аудит 
включає перев?рку шляхом тестування 
доказ?в, як? п?дтверджують суми та 
розкриття ?нформац?ї у ф?нансових зв?тах. 
Аудиторська перев?рка включає також 
оц?нку застосованих принцип?в 
бухгалтерського обл?ку й суттєвих 
попередн?х оц?нок, зд?йсненних 
управл?нським персоналом, а також оц?нку 
загального подання ф?нансових зв?т?в. 
Аудитор вважає, що проведена аудиторська 
перев?рка забезпечує об?рунтовану 
п?дставу для висловлення думки аудитора. 



Концептуальна основа ф?нансової 
зв?тност?, що використана для п?дготовки 
ф?нансових зв?т?в, визначається 
Нац?ональними положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обл?ку в Україн?, 
затвердженими М?н?стерством Ф?нанс?в 
України. Внутр?шня обл?кова пол?тика 
п?дприємства, яка в?дображає принципи та 
методи бухгалтерського обл?ку та 
зв?тност?, за якими складається ф?нансова 
зв?тн?сть, в?дпов?дає вимогам П(С)БО. 
Обл?к ус?х операц?й зд?йснюється зг?дно з 
д?ючим Планом рахунк?в бухгалтерського 
обл?ку. Аудитор вважає за можливе 
п?дтвердити, що прийнята система 
бухгалтерського обл?ку в ц?лому 
задовольняє законодавчим ? нормативним 
вимогам, д?ючим в Україн?. На думку 
аудитора, отриман? аудиторськ? докази є 
достатньою та в?дпов?дною основою для 
висловлення безумовно-позитивної 
аудиторської думки що до ф?нансової 
зв?тност? ПрАТ <М?ррад> за 2011 р?к. 
Аудитор висловлює думку, що ф?нансова 
зв?тн?сть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА <МIРРАД> у склад? форми 
№1-м "Баланс", форми №2-м "Зв?т про 
ф?нансов? результати" в ус?х суттєвих 
аспектах достов?рно та повно подає 
ф?нансову ?нформац?ю про ПрАТ 
<М?ррад> станом на 31.12.2011 року, за 
результатами операц?й за пер?од з 
01.01.2011р. по 31.12.2011р., складена 
в?дпов?дно до нормативних вимог по 
орган?зац?ї бухгалтерського обл?ку ? 
зв?тност? в Україн?, а також зг?дно з 
визначеною концептуальною основою 
ф?нансової зв?тност? та в?дпов?дно 
вимогам д?ючого законодавства України. 
2.6. Iнша допом?жна ?нформац?я 2.6.1 
В?дпов?дн?сть вартост? чистих актив?в 
вимогам законодавства П?д варт?стю 
чистих актив?в акц?онерного товариства 
розум?ється величина, яка визначається 
шляхом вирахування ?з суми актив?в, 
прийнятих до розрахунку, суми його 
зобов'язань, прийнятих до розрахунку. 
Аудитором проведено розрахунок вартост? 
чистих актив?в ПрАТ "М?ррад" зг?дно 
Методичних рекомендац?й Державної 
ком?с?ї з ц?нних папер?в та фондового 



ринку щодо визначення вартост? чистих 
актив?в акц?онерних товариств в?д 
17.11.2004 р. № 485 з метою реал?зац?ї 
положень ст. 155 "Статутний кап?тал 
акц?онерного товариства", зокрема п. 3 
"Якщо п?сля зак?нчення другого та кожного 
ф?нансового року варт?сть чистих актив?в 
акц?онерного товариства виявиться 
меншою в?д статутного кап?талу, 
товариство зобов'язане оголосити про 
зменшення свого статутного кап?талу та 
зареєструвати в?дпов?дн? зм?ни до статуту 
у встановленому порядку. Якщо варт?сть 
чистих актив?в стає меншою в?д 
м?н?мального розм?ру статутного кап?талу, 
встановленого законом, товариство 
п?длягає л?кв?дац?ї". Станом на 31.12.2011 
р. чист? активи ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <МIРРАД> 
складають: Рядок Сума на к?нець зв?тного 
пер?оду, тис. грн.. 1. АКТИВИ 1.2 
Необоротн? актив 8 1.3 Оборотны активи 
1828 1.4 Витрати майбутн?х пер?од?в - 1.5. 
Необоротн? активи та групи вибуття - 1.5 
Усього актив? 1836 2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 2.1 
Довгостроков? зобов'язання - 2.2 Поточн? 
зобов'язання 1377 2.3 Забезпечення 
наступних виплат ? платеж?в - 2.4 Доходи 
майбутн?х пер?од?в - 2.5 Усього зобов'язань 
1377 3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.5 - рядок 
2.5) 459 4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ, у тому 
числ?: 1 4.1 Неоплачений кап?тал - 4.2 
Вилучений кап?тал - 5. В?двернення (рядок 
3 - рядок 4) 458 Таким чином, станом на 
31.12.2011р. чист? активи ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <МIРРАД> 
дор?внюють 459 тис. грн., що перевищує 
розм?р статутного кап?талу товариства на 
458 тис. грн., тобто знаходяться у межах 
д?ючого законодавства. Аудитор 
п?дтверджує, що розм?р чистих актив?в 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
<МIРРАД> знаходиться у межах д?ючого 
законодавства. 2.6.2 Наявност? суттєвих 
нев?дпов?дностей м?ж ф?нансовою 
зв?тн?стю, що п?длягала аудиту, та ?ншою 
?нформац?єю, що розкривається ем?тентом 
ц?нних папер?в та подається до Ком?с?ї 
разом з ф?нансовою зв?тн?стю П?д час 
виконання завдання аудитори зд?йснили 
аудиторськ? процедури щодо виявлення 



наявност? суттєвих нев?дпов?дностей м?ж 
ф?нансовою зв?тн?стю, що п?длягала 
аудиту, та ?ншою ?нформац?єю, що 
розкривається ем?тентом у в?дпов?дност? з 
МСА 720 <В?дпов?дальн?сть аудитора щодо 
?ншої ?нформац?ї в документах, що м?стять 
перев?рену аудитором ф?нансову 
зв?тн?сть>. Розкриття ?нформац?ї про д?ї, 
як? в?дбулися протягом зв?тного року та 
можуть вплинути на ф?нансово-
господарський стан ем?тента та призвести 
до значної зм?ни вартост? його ц?нних 
папер?в викладено в наступн?й таблиц?: № 
Зм?ст Вар?анти вдпов?д? Н? Так 1 2 3 4 1 
Прийняття р?шення про розм?щення ц?нних 
папер?в на суму, що перевищує 25 
в?дсотк?в статуного кап?талу НI 2 
Прийняття р?шення про викуп власних 
акц?й НI 3 Факти л?стингу/дел?стингу 
ц?нних папер?в на фондов?й б?рж? НI 4 
Отримання позики або кредиту на суму, що 
перевищує 25 в?дсотк?в актив?в ем?тента 
НI 5 Зм?на складу посадових ос?б ем?тента 
НI 6 Зм?на власник?в акц?й, яким належить 
10 ? б?льше в?дсотк?в голосуючих акц?й НI 
7 Р?шення ем?тента про утворення, 
припинення його ф?л?й, представництв НI 8 
Р?шення вищого органу ем?тента про 
зменшення статуного кап?талу НI 9 
Порушення справи про банкрутство 
ем?тента, винесення ухвали про його 
санац?ю НI 10 Р?шення вищого органу 
ем?тента або суду про припинення або 
банкрутство ем?тента НI На п?дстав? 
наведених данних можно зробити висновок, 
що в товариств? протягом зв?тного року не 
в?дбулося под?й, що можуть вплинути на 
ф?нансово-господарський стан ем?тента та 
призвести до значної зм?ни вартост? його 
ц?нних папер?в, в?дпов?дно частини першої 
статт? 41 Закону України <Про ц?нн? 
папери та фондовий ринок > Аудитори на 
отримали достатн? та прийнятн? 
аудиторськ? докази того, що ф?нансова 
зв?тн?сть була суттєво викривлена у зв'язку 
з ?нформац?єю, що розкривається 
ем?тентом ц?нних папер?в та подається до 
ДКЦПФР. 2.6.3 Виконання значних 
правочин?в Значний правочин - правочин 
(кр?м правочину з розм?щення товариством 
власних акц?й), учинений акц?онерним 



товариством, якщо ринкова варт?сть майна 
(роб?т, послуг), що є його предметом, 
становить 10 ? б?льше в?дсотк?в вартост? 
актив?в товариства, за даними останньої 
р?чної ф?нансової зв?тност?. В?дпов?дно до 
пункту 8.3 Статуту Товариства р?шення про 
вчинення значного правочину, якщо 
ринкова варт?сть майна або послуг, що є 
його предметом, перев?щує 25 в?дсотк?в 
вартост? актив?в повинно прийматися 
Загальними зборами акц?онер?в. Варт?сть 
актив?в ПрАТ <М?ррад> на 01.01.2011р. 
складала 2349 тис. грн. в?дпов?дно значним 
буде правочин на суму б?льше 587,25 тис. 
грн. Загальними зборами акц?онер?в в?д 
20.10.2011 року (протокол №2) була надана 
згода на п?дписання генеральним 
директором договору з ТОВ <Скайнет ЛТД> 
на виконання роб?т з розробки та 
виготовлення багатоканального антенно-
приймального блока на загальну сумму 
2500000 грн. 2.6.4 В?дпов?дн?сть стану 
корпоративного управл?ння, у тому числ? 
стану внутр?шнього аудиту вимогам 
законодавства Метою виконання процедур 
щодо стану корпоративного управл?ння, 
було отримання доказ?в, як? дозволяють 
сформувати судження щодо в?дпов?дност? 
системи корпоративного управл?ння у 
товариств? вимогам Закону України <Про 
акц?онерн? товариства> та вимогам 
Статуту. Станом на 31.12.2011 року акц?ями 
товариства волод?ло 6 ос?б, вс? акц?онери 
- ф?зичн? особи. Формування складу 
орган?в корпоративного управл?ння 
акц?онерного Товариства зд?йснюється 
в?дпов?дно до статт? 7 Статуту, 
затвердженого 16.04.2011 року, зг?дно з 
якою протягом зв?тного року в ПрАТ 
<М?ррад> функц?онували наступн? органи 
корпоративного управл?ння:  
 Загальн? збори акц?онер?в;  
 Виконавчий орган (генеральний директор);  
 Рев?зор. Наглядова Рада Статутом 
Товариства не передбачена. К?льк?сний 
склад сформованих орган?в корпоративного 
управл?ння не повн?стю в?дпов?дає 
вимогам Статуту, а саме в Товариств? не 
обрано рев?зора. У в?дпов?дност? до пунтку 
10.1 Статуту рев?зор обирається з числа 
акц?онер?в. Зг?дно протокол?в загальних 



збор?в акц?онер?в за 2011 р?к та 2012 р?к 
вс? акц?онери, що брали в них участь (5 
ос?б) в?дмовилися взяти на себе обов'язки 
рев?зора. Функц?онування орган?в 
корпоративного управл?ння 
регламентується положеннями Статуту. 
Положення <Про загальн? збори 
акц?онер?в>, <Про рев?зора>, <Про 
виконавчий орган Товариства> в?дсутн?. 
Статутом не передбачено затвердження 
будь-яких додаткових положень, що 
регламентують функц?онування орган?в 
корпоративного управл?ння. 
Функц?онування орган?в корпоративного 
управл?ння не повн?стю в?дпов?дає 
вимогам Статуту. Щор?чн? загальн? збори 
акц?онер?в проводились в терм?н, 
визначений Законом України <Про 
акц?онерн? товариства> - до 30 кв?тня. 
Чергов? збори акц?онер?в по результатах 
ф?нансово-господарської д?яльност? за 
2010 р?к та внесенню зм?н до статуту 
Товариства проведен? 16.04.2011 року. 
Iнформац?я про проведення збор?в та 
результати ф?нансово-господарської 
д?яльност? за 2010 р?к була опубл?кована в 
газет? <В?домост? державної ком?с?ї з 
ц?нних папер?в та фондового ринку> №39 
в?д 28.02.2011 р. Чергов? збори акц?онер?в 
по результатах ф?нансово-господарської 
д?яльност? за 2011 р?к проведен? 20 кв?тня 
2012 року, шляхом заочного голосування 
в?дпов?дно до пункту 8.16 Статуту 
Товариства. Акц?онер?в опов?щено 
персонально засобами електронної пошти. 
Протягом зв?тного року правл?ння 
товариства (Генеральний директор) 
зд?йснювало поточне управл?ння 
ф?нансово-господарською д?яльн?стю в 
межах повноважень, як? встановлено 
Статутом акц?онерного товариства. Зм?н у 
склад? правл?ння протягом зв?тного року 
не в?дбувалось. Загальними зборами 
акц?онер?в в?д 19.04.2011 та 20.04.2012 
року, п?дтвердженно повноваження 
посадових ос?б (генерального директора 
Алекс?на А.М) на 2011 та 2012 р?к. 
Створення служби внутр?шнього аудиту 
Статутом не передбачено. Контроль за 
ф?нансово-господарською д?яльн?стю 
акц?онерного товариства протягом зв?тного 



року повинен зд?йснюватися рев?зором. У 
зв'язку з його в?дсутн?стю перев?рка 
ф?нансово-господарської д?яльност? за 
2011 р?к ним не зд?йснювалася. 
П?дтвердження ф?нансового зв?ту за 2010 
р?к незалежною аудиторською фрмою 
(аудитором) не проводилося. 
П?дтвердження ф?нансового зв?ту за 2009 
р?к зд?йснила ПП Аудиторська ф?рма 
<АМКО>. Ф?нансова зв?тн?сть за 2010 р?к 
та 2011 р?к була затверджена загальними 
зборами акц?онер?в 16.04.2011 р. та 
20.04.2012 р. У 2012 роц? в?дбулася зм?на 
зовн?шнього аудитора з ПП "Аудиторська 
ф?рма "АМКО" на ТОВ <Аудиторська ф?рма 
"Марал" у зв"язку з тим, що попередн?й 
аудитор вибув з Реєстру суб"єкт?в 
аудиторської д?яльност?. Затвердження 
зовн?шнього аудитора - ТОВ <АФ "Марал> 
в?дбувалось у в?дпов?дност? до вимог 
Статуту товариства. За результатами 
виконаних процедур перев?рки стану 
корпоративного управл?ння у тому числ? 
внутр?шнього аудиту в?дпов?дно до Закону 
України <Про акц?онерн? товариства> 
можна зробити висновок: - прийнята та 
функц?онуюча система корпоративного 
управл?ння у товариств? не повн?стю 
в?дпов?дає вимогам Статуту та вимогам 
Закону України <Про акц?онерн? 
товариства>, 2.6.5 Iдентиф?кац?ї та оц?нки 
аудитором ризик?в суттєвого викривлення 
ф?нансової зв?тност? внасл?док шахрайства 
П?д час виконання процедур оц?нки 
ризик?в ? пов'язаної з ними д?яльност? для 
отримання розум?ння суб'єкта 
господарювання та його середовища, 
включаючи його внутр?шн?й контроль, як 
цього вимагає МСА 315 <Iдентиф?кац?я та 
оц?нка ризик?в суттєвих викривлень через 
розум?ння суб'єкта господарювання ? його 
середовища>, аудитор виконав процедури 
необх?дн? для отримання ?нформац?ї, яка 
використовуватиметься п?д час 
?дентиф?кац?ї ризик?в суттєвого 
викривлення внасл?док шахрайства. 
Аудитором були проведен? анал?тичн? 
процедури, виконан? спостереження та 
перев?рка. Аудитор отримав розум?ння, 
зовн?шн?х чинник?в, д?яльност? суб'єкта 
господарювання, структуру його власност? 



та корпоративного управл?ння, структуру та 
спос?б ф?нансування, обл?кову пол?тику, 
ц?л? та стратег?ї ? пов'язан? з ними б?знес-
ризики, оц?нки та огляди ф?нансових 
результат?в. Аудитор не отримав доказ?в 
стосовно суттєвого викривлення ф?нансової 
зв?тност? ПрАТ <М?ррад> в насл?док 
шахрайства. 2.7. Анал?з показник?в, що 
характеризують ф?нансовий стан ПрАТ 
"М?ррад станом на 31.12.2011 року. Анал?з 
ф?нансового стану Приватного 
акц?онерного товариства "М?ррад" станом 
на 31.12.2011 року. На п?дстав? отриманих 
даних аудитори зд?йснили анал?з 
показник?в ф?нансового стану ПрАТ 
"М?ррад" для чого були розрахован? 
показники л?кв?дност?, платоспроможност? 
п?дприємства в динам?ц?, а саме: - 
Коеф?ц?єнт загальної л?кв?дност? 
(покриття) - 1,33 - Коеф?ц?єнт абсолютної 
л?кв?дност? -0,21 - Коеф?ц?єнт швидкої 
л?кв?дност? - 0,5 - Коеф?ц?єнт ф?нансової 
ст?йкост? (або платоспроможност?, або 
автоном?ї) - 0,25 - Коеф?ц?єнт структури 
кап?талу (ф?нансування) - 3,0 - Коеф?ц?єнт 
забезпечення власними оборотними 
засобами - 0,32 - Коеф?ц?єнт маневреност? 
власного кап?талу - 0,99 - Коеф?ц?єнт 
ф?нансової незалежност? - 0,34 - 
Коеф?ц?єнт ф?нансової ст?йкост? - 0,34 
Коеф?ц?єнт загальної л?кв?дност? 
(покриття), розрахований як в?дношення 
оборотних актив?в до поточних зобов'язань 
п?дприємства, показує достатн?сть ресурс?в 
п?дприємства, як? можуть бути використан? 
для погашення його поточних зобов'язань. 
В даному випадку в?н складає 1,33 , тобто 
б?льше 1, що є позитивним моментом. 
Коеф?ц?єнт швидкої л?кв?дност?, що 
в?дображає плат?жн? можливост? 
п?дприємства щодо сплати поточних 
зобов'язань за умови своєчасного 
проведення розрахунк?в з деб?торами склав 
0,5 при нормативному позитивному 
значенн? 0,6 - 0,8. Коеф?ц?єнт абсолютної 
л?кв?дност?, який показує частину борг?в 
п?дприємства, що може бути оплачена 
негайно дор?внює 0,21, тобто б?льше 0. 
Вищевказан? коеф?ц?єнти характеризують 
л?кв?дн?сть п?дприємства. Коеф?ц?єнти 
платоспроможност? п?дприємства 



(автоном?ї, ф?нансування та ?н.) 
характеризують структуру джерел 
ф?нансування ресурс?в п?дприємства, 
ступ?нь ф?нансової ст?йкост? ? 
незалежност? п?дприємств в?д зовн?шн?х 
джерел ф?нансування д?яльност?. Так: - 
Коеф?ц?єнт автоном?ї показує питому вагу 
власних засоб?в в загальн?й сум? ресурс?в 
п?дприємства, ступ?нь залежност? 
п?дприємства в?д залучених кошт?в. По 
даним п?дприємства в?н становить 0,25 - 
Коеф?ц?єнт ф?нансової незалежност? 
показує, що питома вага власних засоб?в 
б?льша н?ж загальна сума заборгованост?; - 
Коеф?ц?єнт ф?нансування або коеф?ц?єнт 
сп?вв?дношення позикового ? власного 
кап?талу показує варт?сть залучених 
п?дприємством кошт?в в розрахунку на 1 
грн. власних. В Товариств? на 31 грудня 
2011 року в?н склав 3,0. Зр?вняння 
вищевказаних коеф?ц?єнт?в на початок ? 
к?нець 2011 року показує покращення 
л?кв?дност? та платоспроможност? 
п?дприємства. Варт?сть чистих актив?в 
Товариства на к?нець зв?тного пер?оду 
б?льша в?д статутного кап?талу, що 
в?дпов?дає вимогам п.3 ст.155 Цив?льного 
кодексу України. Все вищенаведене дає 
п?дставу св?дчити про стаб?льн?сть 
ф?нансового стану Товариства та про 
перспективу його подальшого усп?шного 
розвитку та безперервного функц?онування 
як суб'єкта господарювання. Розрахунок 
показник?в додається (Додаток № 1). 2.8. 
Основн? в?домост? про аудиторську ф?рму: 
Назва аудиторської ф?рми ТОВ Аудиторська 
ф?рма <Марал> Iдентиф?кац?йний код 
юридичної особи 21625537 Юридична 
адреса М?сценаходження юридичної особи 
04070 м. Київ, вул. Набережно-Лугова 2Д 
тел.050-35-35-345 Номер, дата видач? 
св?доцтва про державну реєстрац?ю 
Св?доцтво № 21625537 видане 12.12.1994р. 
Под?льською районною державною 
адм?н?страц?єю м. Києва, виписка з ЕДР 
сер?я ААБ № 424696 Номер, дата видач? 
св?доцтва про внесення до Реєстру 
суб'єкт?в, як? можуть зд?йснювати 
Аудиторську д?яльн?сть № 0506, виданого 
на п?дстав? р?шення Аудиторської палати 
України в?д 26.01.2001 року № 98 та терм?н 



чинност? якого продовжено р?шенням 
Аудиторської палати України в?д 23.12.2010 
року №158, до 23.12.2015 року Номер, дата 
видач? св?доцтва про внесення до Реєстру 
аудитор?в, як? можуть проводити 
аудиторськ? перев?рки ф?нансових установ, 
що надають послуги на ринку ц?нних 
папер?в Номер, дата видач? сертиф?ката 
аудитора 1) сертиф?кат сер?ї А №001351 
виданий р?шенням Аудиторської палати 
України №18 в?д 05.07.1994 р. д?ю 
сертиф?кату продовжено р?шенням 
Аудиторської палати до 05.07.2013 р. 
Телефон 050-35-35-345 Основн? в?домост? 
про умови договору про проведення аудиту: 
Дата и номер договору на проведення 
аудиту Догов?р № 22 вiд 13.12.2012 р. Дата 
початку i дата зак?нчення проведення 
аудиту 14.12.2012 р. - 21.12.2012 р. 
Кер?вник ТОВ АФ "Марал" сертиф?кат сер?ї 
А № 001351, виданий р?шенням 
Аудиторської палати України № 18 в?д 
05.07.1994 року, д?ю сертиф?кату 
продовжено р?шенням Аудиторської палати 
до 05.07.2013_р. _______________________ 
Ваймишева М.В. Аудиторський висновок 
(зв?т) складено 21 грудня 2012 року. 

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 

Вимiрювачi дальностi видимостi, опадiв, 
антено-приймальнi i антенно-передавальнi 
системи РЛС ККП, та iн. 

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 

Придбань та вiдчужень за останнi пять рокiв 
не було. 



фінансування 

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 

До основних засобiв Товариства вiдносились 
матерiальнi активи, очикуваний термiн 
корисного використання (експлуатацiї) яких 
бiльше одного року i первисна вартiсть яких 
бiльше 1000 грн(пункт 8.2 наказу №1/б вiд 
04.01.2011 р.). У 2011 роцi знос 
(амортизацiя) основних засобiв в 
бухгалтерському облiку нараховувався за 
податковим методом. У бухгалтерському та 
податковому облiку нарахування 
амортизацiї з 01.04.2011 р. проводилося 
вiдповiдно до ст.145 Податкового кодексу 
України. Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв 
основних засобiв не розраховували i з 
метою амортизацiї прийняли рiвною нулю 
(пункт 8.7 Наказу 1/б вiд 04.01.2011 р.). 

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

Вiдсутнiсть стабiльного фiнансування 
державних замовлень, великий об'єм 
звiтностi в рiзнi iнстанцiї зокрема i в 
ДКЦПФР, що призводить до додаткових 
витрат часу i коштiв. 

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

12.12.12 - 5100,00грн. в держбюджет за 
рiшенням ДКЦПФР 

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

Фiнансування пiдприємства за рахунок 
коштiв замовникiв рiзних форм власностi, з 
власного прибутку. 

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

Укладених та не виконаних договорiв 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) 

Пошук нових замовникiв. 

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

Якщо є замовлення i кошти, пiдприємство 
провадить дослiдження i розробляє новi 
прилади, пристрої та iн.. 

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 

Судових справ, стороною в яких виступає 
емiтент немає 



відсутності судових справ про це зазначається 

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 

E-mail - mirrad@ukr.net 

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
 
 

Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.) 
Найменування основних засобів 

на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду 

1. Виробничого призначення: 71 76 0 0 71 76 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

інші 71 76 0 0 71 76 

2. Невиробничого призначення: 67 54 0 0 67 54 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

інші 67 54 0 0 67 54 

Усього 138 130 0 0 138 130 

Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): вiдповiдно до чинного законодавства основнi засоби придбанi до 
2004 року: 2 гр.- 6,25%, 3 гр.- 3,75 % , 4 гр.- 15%, з 2004 року: 2 гр.- 10 %, 3 гр.- 15 % , 4 гр.- 15%, метод зменшення залишкової вартостi; з 
01.04.2011р. - прямолiнiйний метод амортизацiї. Первiсна вартiсть основних засобiв: : 138 тис. грн. Ступiнь використання основних засобiв: на 
100% Сума нарахованого зносу: : 122,00 тис. грн. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмежень на використання 
майна немає. 

 
Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

mailto:mirrad@ukr.net


 
 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 459 390 

Статутний капітал (тис. грн.) 1 1 

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1 1 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди 
вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних 
товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 
р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих 
активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 458 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою 
вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 458 
тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього 
перiоду становить 389 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим 
статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 389 тис.грн. 

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). 
Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. 

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 X X 

у тому числі:   

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900 

Зобов'язання за 
цінними паперами 

X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 
кожним випуском): 

X 0 X X 

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900 

за іпотечними 
цінними паперами 

X 0 X X 



(за кожним власним 
випуском): 

д/н 1900-01-01 0 0 1900-01-01 

за сертифікатами 
ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

д/н 1900-01-01 0 0 1900-01-01 

за векселями 
(всього) 

X 0 X X 

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

X 0 X X 

д/н 1900-01-01 0 0 1900-01-01 

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

X 0 X X 

д/н 01.01.1900 0 X 01.01.1900 

Податкові 
зобов'язання 

X 45 X X 

Фінансова допомога 
на зворотній основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 1332 X X 

Усього зобов'язань X 1377 X X 

Опис: д/н 

Інформація про стан корпоративного управління 
 
 
Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? 

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



1 2009 1 0 

2 2010 1 0 

3 2011 2 1 

 
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): заочне голосування Так 

 
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): прийняття рiшення про значиний правочин Так 

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

 
Який склад наглядової ради (за наявності)? 

  (осіб) 

1 Кількість членів наглядової ради 0 

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

3 Кількість представників держави 0 

4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 

5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0 



6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання 
наглядової ради протягом останніх трьох років? 0 

 
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) д/н 

Інші (запишіть) д/н 

 
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) д/н 

 
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 
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) д/н 

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



 
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0 

 
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 

1 Члени правління (директор) Так Ні Ні 

2 Загальний відділ Ні Ні Ні 

3 Члени наглядової ради (голова наглядової 
ради) Ні Ні Ні 

4 Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні 

5 Секретар правління Ні Ні Ні 

6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні 

7 Секретар наглядової ради Ні Ні Ні 

8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні 

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

10 Інше(запишіть): д/н 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) Так Ні Ні Ні 

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

Обрання та відкликання голови правління Ні Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання членів правління Ні Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови наглядової 
ради Ні Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання членів наглядової 
ради Ні 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 Ні 

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

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів правління Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій Так Ні Ні Ні 

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

Затвердження аудитора Ні Ні Так Ні 

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

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

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

 



Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

  Так Ні 

1 Положення про загальні збори акціонерів  X 

2 Положення про наглядову раду  X 

3 Положення про виконавчий орган (правління)  X 

4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

5 Положення про ревізійну комісію  X 

6 Положення про акції акціонерного товариства  X 

7 Положення про порядок розподілу прибутку  X 

8 Інше (запишіть): д/н 

 
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 

1 Фінансова звітність, 
результати діяльності Так Так Ні Ні Так 

2 

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

Ні Ні Ні Ні Ні 

3 
Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

Так Так Ні Ні Так 

4 Статут та внутрішні 
документи Так Так Ні Ні Так 



5 
Протоколи загальних 
зборів акціонерів 
після їх проведення 

Так Ні Так Ні Ні 

6 

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 

1 Не проводились взагалі  X 

2 Менше ніж раз на рік  X 

3 Раз на рік X  

4 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) д/н 

 
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  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором X  

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше (запишіть) д/н 

 
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) д/н 

 
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) д/н 

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

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

  Так Ні 

1 Випуск акцій  X 

2 Випуск депозитарних розписок  X 

3 Випуск облігацій  X 

4 Кредити банків  X 

5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

6 Інше (запишіть):  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? 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) д/н 

 
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: 1900-01-01 ; яким органом управління прийнятий: д/н 

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

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, 
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 



такого відхилення протягом року: д/н 

 
 
Річна фінансова звітність 
 

 Коди 

  Дата 31.12.2011 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "МIРРАД" 

за ЄДРПОУ 20050342 

Територія 01103 м.Київ Кiквiдзе, 
18А 

за КОАТУУ 8038200000 

Вид економічної діяльності Дослідження і розробки 
в галузі технічних наук 

за КВЕД 73.10.2 

Середня кількість працівників 
(чол.) 

16 Контрольна сума   

Одиниця виміру: тис. грн. 

Адреса: 01103 м.Київ Кiквiдзе, 18А 

Складено за положеннями 
(стандартами) 
бухгалтерського обліку – “1”; 
Складено за міжнародними 
стандартами фінансової 
звітності – “2”: 

1 

 
 

Баланс на 2011-12-31 

Форма № 1-м 

 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 



Незавершене будівництво 020 0.0 0.0 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 26.0 8.0 

- первісна вартість 031 138.0 130.0 

- знос 032 ( 112.0 ) ( 122.0 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- 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 26.0 8.0 

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 1726.0 992.0 

Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0 

Готова продукція 130 52.0 52.0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 226.0 326.0 

- первісна вартість 161 226.0 326.0 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 0.0 ) 

Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 4.0 3.0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 99.0 109.0 



Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 108.0 178.0 

- в іноземній валюті 240 7.0 112.0 

Інші оборотні активи 250 101.0 56.0 

Усього за розділом II 260 2323.0 1828.0 

III. Витрати майбутніх періодів 270 0.0 0.0 

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0.0 0.0 

Баланс 280 2349.0 1836.0 

 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 1 1 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Резервний капітал 340 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 389 458 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Усього за розділом I 380 390 459 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0 0 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 0 0 



Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 510 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 530 20 268 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з бюджетом 550 66 45 

- зі страхування 570 0 0 

- з оплати праці* 580 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 1873 1064 

Усього за розділом IV 620 1959 1377 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 2349 1836 

*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці 0 

 
 
Примітки д/н 

Керівник Анатолiй Михайлович Алесiн 

Головний бухгалтер Надiя Володимирiвна Алесiна 

 
 
 

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 2391 1789 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 174 ) ( 298 ) 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 2217 1491 

Інші операційні доходи 040 702 1257 

Інші звичайні доходи 050 0 0 

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 2919 2748 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 080 ( 1762 ) ( 1459 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 1088 ) ( 1127 ) 

Вписуваний рядок - у тому числі: 091 ( 0 ) ( 0 ) 

Вписуваний рядок: 092 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 100 ( 0 ) ( 0 ) 

Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 2850 ) ( 2586 ) 

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 69 162 

Податок на прибуток 140 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 69 162 

Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0 

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

201 0 0 

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

202 0 0 



 
 
Примітки д/н 

Керівник Анатолiй Михайлович Алесiн 

Головний бухгалтер Надiя Володимирiвна Алесiна 

 


