
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       Алесiн Анатолiй 

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

25.04.2013 М.П. 
(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2012 рік  

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента  

Приватне акцiонерне товариство "Мiррад"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента  

Приватне акціонерне товариство  

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  

20050342  

1.4. Місцезнаходження емітента  

м. Київ , Печерський , 01103, м. Київ, вул. Кiквiдзе,18А  

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  

(044) 451-75-65 (044) 451-75-65  

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

mirrad@ukr.net  

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2013 

 (дата) 

2.2. Річна інформація опублікована 
у Бюлетень. Цiннi папери України №78   24.04.2013 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання)   (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.mirrad.com.ua в мережі Інтернет 25.04.2013 

  (адреса сторінки)   (дата) 

mailto:mirrad@ukr.net
http://www.mirrad.com.ua


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  

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

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці  

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  

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  

9. Відомості про цінні папери емітента: 

а) інформація про випуски акцій емітента  

б) інформація про облігації емітента  

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  

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. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку X 

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

 

27. Аудиторський висновок X 

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 
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 

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 органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з 



тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про 
похiднi цiннi папери вiдсутня у зв'язку з тим, товариство не здiйснювало 
випуск похiдних цiнних паперiв. 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 виплату дивiдендiв 
вiдсутня у зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних 
(закритих) акцiонерних товариств. 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. Iнформацiя про обсяги виробництва та 
реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не 
займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 
за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть 
реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається 
видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть 
або виробнича та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором 
видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв ЦП 
вiдсутня у зв'язку з тим, що форма iснування акцiй бездокументарна.. Копiя 
протоколу загальних зборiв вiдсутня у зв'язку з тим, що її надання не 
передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Вiдомостi 
щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери вiдсутнi у 
зв'язку з тим, що у звiтному перiодi така iнформацiя не виникала. Iнформацiя 
про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi вiдсутня у зв'язку з тим, що її 
надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. 
Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент 
вiдсутня у зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних 
(закритих) акцiонерних товариств. Опис бiзнесу вiдсутнiй у зв'язку з тим, що 
його надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних 
товариств. 



3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
3.1.1. Повне найменування                                           Приватне акцiонерне товариство "Мiррад" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)            ПрАТ "Мiррад" 

3.1.3. Організаційно-правова форма                             Приватне акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс                                                   01103 

3.1.5. Область, район                                                       

3.1.6. Населений пункт                                                    м. Київ 

3.1.7. Вулиця, будинок                                                     вул. Кiквiдзе,18А 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 
3.2.1. Серія і номер свідоцтва                                           A00 №038018 

3.2.2. Дата державної реєстрації                                       25.04.2013 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво                      Печерська районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)                  1000 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)                           1000 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті                                      АТ "КБ "Експобанк" 

3.3.2. МФО банку                                                                322294 

3.3.3. Поточний рахунок                                                      26008102164101 

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

3.3.5. МФО банку                                                                  322294 

3.3.6. Поточний рахунок                                                       26005102164201 

3.4. Основні види діяльності 
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук 
26.30 Виробництво обладнання зв'язку 

26.51 Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї 

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 

Розроблення, випробування, виробництво складових часнин 
незамного комплексу управлiння космiчними апаратами 073961 20.12.2012 

ДЕРЖАВНЕ 
КОСМIЧНЕ 
АГЕНСТВО 
УКРАЇНИ 

необмежений 

Опис  

 

 



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                                   Алесiн Анатолiй Михайлович 
 або повне найменування юридичної особи 

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**                                                                               0 

6.1.5. Освіта**                                                                                               Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**                                                         21 

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

6.1.8. 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) - 21 Попередн iпосади: ТОВ 
, директорТакож займає посаду директора ТОВ вiд 03.12.2007р. 
* 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                               Алесiна Надiя Володимирiвна 
 або повне найменування юридичної особи 

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**                                                                                             0 

6.1.5. Освіта**                                                                                                             Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**                                                                       16 

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

6.1.8. 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 тапосадовi злочини 
посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 16 Посадова особа не працює та 
не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 
* 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 
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 

Усього 27 27 27 0 0 0 

* 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 
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 

н/д н/д 0 н/д н/д н/д н/д 01.01.1900 0 0 0 0 0 0 

Кількість за видами акцій Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи* 

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

паспорт** 

Дата 
внесення до 
реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках) 

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 65 65 65 0 0 0 

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



8. Інформація про загальні збори акціонерів 

чергові позачергові Вид загальних 
зборів* X  

Дата 
проведення 20.04.2013 

Кворум 
зборів** 84 

Опис 

Перелiк питань: 1. Звiт генерального директора про результати роботи в 2012 р. 2. Пiдтвердження 
повноважень посадових осiб. 3. Звiт ревiзора за 2012 рiк. Обрання ревiзора на 2013 рiк Результати 
розгляду питань порядку деного: По питанню №1. Прийняли до вiдома звiт генерального директора 
Алесiна А.М. про результати роботи дiяльностi Товариства за 2012 рiк. «за» - 5 акцiонерiв, якi в 
сукупностi володiють 84 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть 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, що беруть участь у загальних зборах; По питанню 
№3. Вирiшили: оскiльки нiхто з акцiонерiв не погодився взяти на себе обов’язки ревiзора в 2012 р. i 
2013 р. перенести питання про обрання ревiзора на квiтень 2014р. «за» - 5 акцiонерiв, якi в сукупностi 
володiють 84 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;  

 
чергові позачергові Вид загальних 

зборів*  X 

Дата 
проведення 20.03.2012 

Кворум 
зборів** 84 

Опис 

1.Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: Вчинення значного правочину в 2012 
р.згiдно п.8.3 Статуту Результати розгляду питань порядку деного: По питанню №1. Вирiшили дати 
згоду на пiдписання цього договору на запропоновану суму. «за» - 5 акцiонерiв, якi в сукупностi 
володiють 84 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;  

 



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.) 
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: 76 103 0 0 76 103 

будівлі та 
споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 
обладнання 76 103 0 0 76 103 

транспортні 
засоби 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

2. Невиробничого 
призначення: 54 49 0 0 54 49 

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 54 49 0 0 0 0 

Усього 130 152 0 0 130 152 

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: : 152 тис. грн. 
Ступiнь використання основних засобiв: на 100% Сума нарахованого зносу: : 134,96 тис. грн. 
Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмежень на використання майна 
немає. 

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

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. 
грн)  

1065 459 

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 1065 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та 
скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 1064 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 459 тис.грн. 

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

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 
користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

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 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 87 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 1486 X X 

Усього зобов'язань X 1573 X X 

Опис: д/н 



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 2012 2 1 

2 2011 2 1 

3 2010 1 0 

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

 Так Ні 

Реєстраційна комісія   X 

Акціонери  X  

Реєстратор   X 

Депозитарій   X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

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

 Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X  

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

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)   X 

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): Заочне голосування шляхом письмового опитування опитування 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): Значний правочин Так 

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради  0 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

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

Інші (запишіть)  - 

 
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 Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства   X 

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

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

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

Інше (запишіть)  - 

 
Чи 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 

Члени правління (директор)  Так Ні Ні 

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): 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)  Ні Ні Так Ні 

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

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

Обрання та відкликання голови правління  Ні Ні Ні Так 

Обрання та відкликання членів правління  Ні Ні Ні Так 

Обрання та відкликання голови наглядової ради  Ні Ні Ні Так 

Обрання та відкликання членів наглядової ради  Ні Ні Ні Так 

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

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

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

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

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

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

Затвердження аудитора  Ні Ні Так Ні 

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

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

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів   X 

Положення про наглядову раду   X 

Положення про виконавчий орган (правління)   X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію   X 

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  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  

Фінансова звітність, 
результати діяльності  Так Так Так Ні Так 

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

Ні Ні Ні Ні Ні 

Інформація про склад органів 
управління товариства  Так Так Ні Ні Так 

Статут та внутрішні 
документи  Так Так Ні Ні Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення  Так Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  Ні Ні Ні Ні Ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?  

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік  X  

Частіше ніж раз на рік   X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів   X 

Наглядова рада   X 

Правління або директор  X  

Інше (запишіть)  д/н 

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



 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  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 

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): д/н  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: ; 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  
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 д/н  

Звіт про корпоративне управління* 
Мета провадження діяльності фінансової установи 
д/н 

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 
д/н 

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 
д/н 



Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової 
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність 
таких заходів. 
д/н 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або відсутність такої системи. 
д/н 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 
(контролю). 
д/н 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 
фінансової установи розмір, або їх відсутність. 
д/н 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір. 
д/н 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-
фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. 
д/н 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 
д/н 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 
протягом року. 
д/н 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 
д/н 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає 
аудиторські послуги фінансовій установі. 
д/н 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 
надавалися фінансовій установі протягом року. 
д/н 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 
д/н 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 
протягом останіх п`яти років. 
д/н 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора 
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності 
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 



здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 
д/н 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
наявність механізму розгляду скарг. 
д/н 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 
скарги. 
д/н 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан 
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 
д/н 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 
результати їх розгляду. 
д/н 



Річна фінансова звітність 
   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число)  

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Мiррад" за ЄДРПОУ 20050342 

Територія  за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 234 

Орган 
державного 
управління 

 за КОДУ 0 

Вид економічної 
діяльності  за КВЕД 72.19 

Середня кількість 
працівників   

Одиниця виміру: 
тис.грн.  

Адреса 01103 м.Київ Кiквiдзе, 18А  

Форма № 1-мc 
1. Баланс на 25.04.2013 р. 

 

Актив Код 
рядка 

На початок звітного 
року 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 8 20 

- первісна вартість 031 130 155 

- знос 032 ( 122 ) ( 135 ) 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Усього за розділом I 080 8 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 100 992 1426 

Поточна дебіторська заборгованість 210 109 499 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 178 276 

у тому числі в касі  231 0 0 

- в іноземній валюті 240 112 0 

Інші оборотні активи 250 56 24 

Усього за розділом II 260 1828 2553 

Баланс 280 1836 2573 



Пасив Код 
рядка 

На початок звітного 
року 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Капітал 300 1 1 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 458 998 

Усього за розділом I 380 459 999 

II. Цільове фінансування 430 0 0 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 268 141 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з бюджетом 550 45 87 

- зі страхування 570 0 0 

- з оплати праці 580 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 1064 1346 

Усього за розділом IV 620 1377 1574 

Баланс 640 1836 2573 

* з рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з 
оплати праці 665 0 

 

Примітки Д/н  

Керівник Алесiн Анатолiй Михайлович 

Головний 
бухгалтер 

Алесiна Надiя Володимирiвна 



Форма № 2-мc 
2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

за 20130101 р. 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період за попередній період 

1 2 3 4 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 010 3987 0 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 664 ) ( 174 ) 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) (010-020) 030 3323 2217 

Інші доходи 040 3 702 

Разом чисті доходи (030 + 040) 070 3326 2919 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 080 ( 2236 ) ( 1762 ) 

Інші витрати 100 ( 0 ) ( 0 ) 

у тому числі: 101 ( 0 ) ( 0 ) 

 110 ( 0 ) ( 0 ) 

Разом витрати (080 + 100) 120 ( 2786 ) ( 2850 ) 

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) 130 ( 540 ) ( 69 ) 

Податок на прибуток 140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) 
фінансовий результат після оподаткування 145 0 0 

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140 - (+) 145) 150 540 69 

 

Примітки Д/н 

Керівник Алесiн Анатолiй Михайлович 

Головний 
бухгалтер 

Алесiна Надiя Володимирiвна 



Інформація щодо аудиторського висновку 
 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 
щодо фiнансової звiтностi 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
„МІРРАД” станом на 31 грудня 2012 року 
1. Аудиторський висновок складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, 
аудиту, огляду iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА), зокрема до МСА № 700 
„Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi”, МСА 705 „Модифiкацiя думки у звiтi 
незалежного аудитора”, МСА 706 „Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi 
незалежного аудитора”. 
2. Аудиторський висновок мiстить: 
2.1. Адресат. 
Аудиторський звiт призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва ПрАТ “Мiррад”, фiнансовий 
звiт якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. 
2.2. Вступний параграф: 
2.2.1. Основнi вiдомостi про емiтента: 
Повна назва: Приватне акцiонерне товариство “Мiррад”. 
Скорочена назва - ПрАТ “Мiррад”. 
Код ЄДРПОУ –20050342. 
Мiсцезнаходження товариства: м. Київ, вул. Кiквiдзе, 18а.  
Державна реєстрацiя Товариства: Зареєстроване Печерською районною державною адмiнiстрацiєю м. 
Києва.  
Дата проведення державної реєстрацiї: 25 квiтня 1994 року. 
Номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 10701200000014969 
Виписка з ЄДР серiя ААВ №065506 видана 29.08.2011 р. державним реєстратором Печерської районної у 
мiстi Києвi державної адмiнiстрацiї. 
Види дiяльностi за КВЕД - 2005 до 15.11.2012р.: 
32.20.1 Виробництво передавальної апаратури 
32.20.2 Ремонт та технiчне обслуговування передавальної апаратури 
33.20.1 Виробництво контрольно-вимiрювальних приладiв 
73.10.1 Дослiдження i розробки в галузi природничих наук 
73.10.2 Дослiдження i розробки в галузi технiчних наук 
74.20.1 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу 
Види дiяльностi за КВЕД - 2010 з 15.11.2012р.: 
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих 
сферах 
26.30 Виробництво обладнання зв’язку  
26.51 Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї 
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук 
33.13 Ремонт i технiчне обслуговування електронного й оптичного устаткування 
33.20 Установлення та монтаж машин i устаткування 
Додаткова iнформацiя:  
Приватне акцiонерне товариство "Мiррад" як платник податкiв перебуває на облiку у ДПI Печерського 
району, є платником єдиного податку та платником податку на додану вартiсть.  
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №01 вiд 16.04.2011 року) була затверджена 
остання редакцiя Статуту, у якому змiнено тип товариства з Закритого акцiонерного товариства "Мiррад" 
на Приватне акцiонерне товариство "Мiррад", вiдповiдно вимогам Закону України "Про акцiонернi 
товариства". 
Змiни зареєстрованi Державним реєстратором Печерської районної державної адмiнiстрацiї 22.06.2011 року 
за № 10701050011014969.  
Вiдповiдальними за вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики та фiнансово-господарську 
дiяльнiсть ПрАТ "Мiррад" в 2012 роцi, були: 
Генеральний директор - Алесiн Анатолiй Михайлович 
Головний бухгалтер - Алесiна Надiя Володимирiвна. 



Середньоспискова кiлькiсть працюючих за 2012 рiк складає 17 чоловiк. 
Товариство має такi рахунки: 
1. АТ КБ «Експобанк», МФО 322294: 
поточний рахунок 26008102164101 (грн.);  
валютнi рахунки 26002102164301 (рос. рублi) та № 26005102164201 (дол. США) 
2. АТ «КБ «СОЮЗ», МФО банку 380515: 
поточний рахунок 26002200102028 
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi: Вид дiяльностi: розроблення, 
випробування, виробництво складових частин наземного комплексу управлiння космiчними апаратами; 
Номер лiцензiї : 073961 Дата (дозволу) 14.12.2012 р.;  
Державний орган, що видав: Державне космiчне агентство України;  
Дата видачi 20.12.2012 р. закiнчення дiї лiцензiї (дозволу): необмежений. 
Частка держави в статутному капiталi товариства станом на 31.12.2012 року вiдсутня. 
2.2.2 Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики. 
ТОВ Аудиторська фiрма «Марал», провела вибiркову аудиторську перевiрку фiнансового стану та 
достовiрностi фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Мiррад» за перiод з 1 сiчня 2012 
року по 31 грудня 2012 року на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству, 
встановленим нормативам. Фiнансова звiтнiсть Товариства включає «Фiнансовий звiт суб’єкта малого 
пiдприємництва» у складi: 
форма 1-м, «Баланс» станом на 31 грудня 2012 року 
форма 2-м, «Звiт про фiнансовi результати» за 2012 рiк 
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення 
(стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та 
складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства. 
Аудиторами проведена аудиторська перевiрка у вiдповiдностi до вимог Закону України “Про аудиторську 
дiяльнiсть” та Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї 
бухгалтерiв, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi, в тому числi у вiдповiдностi iз 
МСА № 700 „Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi”, МСА 705 „Модифiкацiя 
думки у звiтi незалежного аудитора”, МСА 706 „Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у 
звiтi незалежного аудитора”. 
Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування i 
виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не 
мiстить суттєвих викривлень.  
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та 
розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке ґрунтується на оцiнцi 
ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих 
ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного 
надання фiнансової звiтностi, 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 вiдповiдностi фiнансової звiтностi облiковим принципам, що є 
загальноприйнятими в Українi. 
Нами були виконанi процедури аудиту згiдно з вимог МСА 500 „ Аудиторськi докази”, що вiдповiдають 
метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур 
ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi 
докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для обґрунтування аудиторської думки та звiту. За своїм 
характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, 
якi виконувались в процесi аудиту. 
У своїй роботi аудитори використовували принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги 
бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання 
розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження 
здiйснювались шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй 
звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо 
органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки.  
Аудитори не спостерiгали за рiчною iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань, але на пiдприємствi 
цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя (Наказ по Товариству № 1/12 вiд 20.12.2012р., протокол 
iнвентаризацiйної комiсiї вiд 28.12.2012р.), якiй ми висловлюємо довiру, згiдно з вимог МСА.  
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi 



висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з 
визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. 
Аудитори вважають, що в процесi проведення аудиторської перевiрки отриманi достатнi та вiдповiднi 
аудиторськi докази для висловлення думки щодо фiнансової звiтностi та фiнансового стану Товариства. 
При складаннi висновку ми керувались вимогами Мiжнародних стандартiв аудиту та етики (МСА) №800, 
№700, №701, №720 та вимогами Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до 
НКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами, затвердженого рiшення НКЦПФР вiд 29.09.2011 р. №1360, 
зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096, а також пунктом 15 частини 
другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 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”. 
На нашу думку, фiнансовi звiти Товариства вiдображають достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий 
стан станом на 31 грудня 2012 року та фiнансовi результати за 2012 рiк у вiдповiдностi до Нацiональних 
положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України, крiм подiй вiдображених в попередньому абзацi. 
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, вiдповiдає прийнятiй 
облiковiй полiтицi ПрАТ „Мiррад” (Наказ № 1 вiд 03.01.2012 року). 
Облiкова полiтика ПрАТ “Мiррад” за 2012 рiк обґрунтована наказом № 1 вiд 03.01.2012р. Згiдно цього 
наказу 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.  
На протязi 2012 року Товариство згiдно з вимогами чинного законодавства дотримувалось наступних 
принципiв облiку: 
• автономностi пiдприємства, за яким пiдприємство розглядається як юридична особа, що вiдокремлена вiд 
власникiв;  
• перiодичностi, який припускає розподiл дiяльностi пiдприємства на певнi перiоди часу з метою складання 
фiнансової звiтностi;  
• безперервностi дiяльностi, який передбачає оцiнку активiв i зобов'язань пiдприємства, виходячи з 
припущення, що його дiяльнiсть триватиме далi; 
• нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат. При цьому доходи i витрати вiдображалися в облiку i 
звiтностi у момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей; 
• iсторичної (фактичної) собiвартостi, що визначає прiоритет оцiнки активiв, виходячи з витрат на їх 
виробництво та придбання; 
• повного висвiтлення, згiдно з яким фiнансова звiтнiсть повинна мiстити всю iнформацiю про фактичнi та 
потенцiйнi наслiдки операцiй та подiй, яка може вплинути на рiшення, що приймаються на її основi; 
• послiдовностi, який передбачає постiйне (рiк у рiк) застосування пiдприємством обраної облiкової 
полiтики; 
• обачностi, згiдно з яким методи оцiнки, якi застосовуються в бухгалтерському облiку, повиннi запобiгати 
заниженню оцiнки зобов'язань та витрат i завищенню оцiнки активiв i доходiв пiдприємства; 
• єдиного грошового вимiрника, який передбачає вимiрювання та узагальнення всiх операцiй пiдприємства 
у його фiнансовiй звiтностi в єдинiй грошовiй одиницi. 
До основних засобiв Товариства вiдносились матерiальнi активи, очiкуваний термiн корисного 
використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року i первiсна вартiсть яких бiльше 2500 грн. (наказ №1 
вiд 03.01.2012 р.).  
У 2012 роцi знос (амортизацiя) основних засобiв в бухгалтерському облiку нараховувався за податковим 
методом вiдповiдно до ст.145 Податкового кодексу України. 
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується протягом строку їх корисного використання 
прямолiнiйним методом (пункти 9,10 Наказу №1 вiд 03.01.2012 р). 
До малоцiнних необоротних матерiальних активiв Товариства вiдносяться активи, строком служби бiльше 
року, та вартiсна оцiнка яких не перевищує 2500 грн. (Наказ № 1 вiд 03.01.2012 р., пункт 9 ).  
Знос по малоцiнним необоротним матерiальним активам в бухгалтерському облiку нараховується в розмiрi 
100% при введеннi їх в експлуатацiю (Наказ № 1 вiд 03.01.2012 р. пункт 10).  
Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом 
рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах ордерах та аналiтичних вiдомостях. 
Бухгалтерський облiк ведеться головним бухгалтером за допомогою комп'ютерної програми 1С . 
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Товариства за станом на 
кiнець останнього дня звiтного року. 
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми 
активiв та зобов’язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що 



вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 
2.3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть. 
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне надання цiєї 
фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та 
вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, 
впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного надання 
фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та 
застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам, виконання 
значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi, стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно 
до Закону України «Про акцiонернi товариства»; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою 
звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та 
подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським 
персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного 
фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 «Загальнi цiлi незалежного 
аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту». 
2.4. Вiдповiдальнiсть аудитора. 
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв 
аудиторської перевiрки.  
Суттєвiсть з замовником не обумовлювалась i розмiр суттєвостi стосовно встановлених вiдхилень 
показникiв визначався вiдповiдно до професiйної думки аудитора з урахуванням МСА №320. 
Аудиторський висновок повинен бути складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю 
якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА), зокрема до МСА № 
700 „Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi”, МСА 705 „Модифiкацiя думки у 
звiтi незалежного аудитора”, МСА 706 „Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi 
незалежного аудитора”, МСА 720 „Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що 
мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть”, МСА 240 „Вiдповiдальнiсть аудитора що стосується 
шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi”. 
2.5. Думка аудитора щодо фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 700 „Формування думки та надання 
звiту щодо фiнансової звiтностi”, МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора» та iнших 
стандартiв. 
Аудиторами було розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв 
здатнiсть суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi оцiнки управлiнського 
персоналу щодо здатностi суб’єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно з вимог 
МСА 570 «Безперервнiсть» та визначено, що чи iснує (чи не iснує) суттєва невизначенiсть, що стосується 
подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб’єкта 
господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть.  
Аудиторська перевiрка проведена згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту прийнятих в якостi 
Нацiональних стандартiв аудиту України. Цi стандарти зобов’язують аудиторiв планувати i здiйснювати 
аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять 
суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та 
розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих 
принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйсненних управлiнським персоналом, а 
також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевiрка 
забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення думки аудитора. 
Концептуальна основа фiнансової звiтностi, що використана для пiдготовки фiнансових звiтiв, визначається 
Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi, затвердженими 
Мiнiстерством Фiнансiв України. 
Внутрiшня облiкова полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та 
звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам П(С)БО. 
Облiк усiх операцiй здiйснюється згiдно з дiючим Планом рахункiв бухгалтерського облiку. 
Аудитори вважають за можливе пiдтвердити, що прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому 
задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим в Українi.  
На думку аудитора, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення 
безумовно-позитивної аудиторської думки що до фiнансової звiтностi ПрАТ «Мiррад» за 2012 рiк.  
Аудитори висловлюють думку, що фiнансова звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МIРРАД» у складi форми №1-м "Баланс", форми №2-м "Звiт про фiнансовi результати" в усiх суттєвих 
аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про ПрАТ «Мiррад» станом на 31.12.2012 року, 



за результатами операцiй за перiод з 01.01.2012р. по 31.12.2012р., складена вiдповiдно до нормативних 
вимог по органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, а також згiдно з визначеною 
концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдно вимогам дiючого законодавства України. 
2.6. Iнша допомiжна iнформацiя 
2.6.1 Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства 
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом 
вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.  
Аудиторами проведено розрахунок вартостi чистих активiв ПрАТ „Мiррад” згiдно Методичних 
рекомендацiй Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих 
активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 „Статутний 
капiтал акцiонерного товариства”, зокрема п. 3 „Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового 
року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, 
товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi 
змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального 
розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї”. 
Станом на 31.12.2012 р. чистi активи ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МIРРАД» 
складають: 
Рядок Сума на кiнець звiтного перiоду, тис. грн.  
1. АКТИВИ  
1.2 Необоротнi активи 20  
1.3 Оборотнi активи 2553  
1.4 Витрати майбутнiх перiодiв -  
1.5. Необоротнi активи та групи вибуття - 
1.5 Усього активiв 2573  
2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  
2.1 Довгостроковi зобов’язання -  
2.2 Поточнi зобов’язання 1574  
2.3 Забезпечення наступних виплат i платежiв - 
2.4 Доходи майбутнiх перiодiв - 
2.5 Усього зобов’язань 1574  
3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.5 – рядок 2.5) 999  
4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ, у тому числi: 1  
4.1 Неоплачений капiтал - 
4.2 Вилучений капiтал - 
5. Вiдвернення (рядок 3 – рядок 4) 998  
Таким чином, станом на 31.12.2012р. чистi активи ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МIРРАД» дорiвнюють 999 тис. грн., що перевищує розмiр статутного капiталу товариства на 998 тис. грн., 
тобто знаходяться у межах дiючого законодавства.  
Аудитори пiдтверджують, що розмiр чистих активiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МIРРАД» знаходиться у межах дiючого законодавства. 
2.6.2 Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 
iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою 
звiтнiстю. 
Пiд час виконання завдання аудитори здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих 
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що 
розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в 
документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». 
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-
господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв викладено в 
наступнiй таблицi: 
№ Змiст Варiанти вiдповiдi 
Нi Так 
1 2 3 4 
1 Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного 
капiталу Х  
2 Прийняття рiшення про викуп власних акцiй Х  
3 Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi Х  
4 Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента Х  



5 Змiна складу посадових осiб емiтента Х  
6 Змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Х  
7 Рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв Х  
8 Рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу Х  
9 Порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю Х  
10 Рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента Х  
На пiдставi наведених даних можна зробити висновок, що в товариствi протягом звiтного року не вiдбулося 
подiй, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни 
вартостi його цiнних паперiв, вiдповiдно частини першої статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та 
фондовий ринок » 
Аудитори не отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво 
викривлена у зв’язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР.  
2.6.3 Виконання значних правочинiв. 
Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений 
акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 
i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. 
Вiдповiдно до пункту 8.3 Статуту Товариства рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв повинно 
прийматися Загальними зборами акцiонерiв. 
Вартiсть активiв ПрАТ «Мiррад» на 01.01.2012р. складала 1836,0 тис. грн. вiдповiдно значним буде 
правочин на суму бiльше 459 тис. грн. 
Загальними зборами акцiонерiв вiд 20.03.2012 року (протокол №1) була надана згода на пiдписання 
генеральним директором Товариства договору з корпорацiєю «НВО «Арсенал» на виконання дослiдно-
конструкторської роботи вартiстю 1026,0 тис. грн. 
2.6.4 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам 
законодавства. 
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, було отримання доказiв, якi 
дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi 
вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту. 
Станом на 31.12.2012 року акцiями товариства володiло 6 осiб, всi акцiонери – фiзичнi особи. 
Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного Товариства здiйснюється вiдповiдно 
до статтi 7 Статуту, затвердженого 16.04.2011 року, згiдно з якою протягом звiтного року в ПрАТ «Мiррад» 
функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: 
• Загальнi збори акцiонерiв; 
• Виконавчий орган (генеральний директор); 
• Ревiзор. 
Наглядова Рада Статутом Товариства не передбачена. 
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння не повнiстю вiдповiдає вимогам 
Статуту, а саме в Товариствi не обрано ревiзора. 
У вiдповiдностi до пункту 10.1 Статуту ревiзор обирається з числа акцiонерiв. Згiдно протоколiв загальних 
зборiв акцiонерiв за 2011 рiк та 2012 рiк всi акцiонери, що брали в них участь (5 осiб) вiдмовилися взяти на 
себе обов’язки ревiзора. 
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту. Положення 
«Про загальнi збори акцiонерiв», «Про ревiзора», «Про виконавчий орган Товариства» вiдсутнi. 
Статутом не передбачено затвердження будь-яких додаткових положень, що регламентують 
функцiонування органiв корпоративного управлiння. 
Функцiонування органiв корпоративного управлiння не повнiстю вiдповiдає вимогам Статуту. 
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi 
товариства» - до 30 квiтня. 
Черговi збори акцiонерiв по результатах фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк та внесенню змiн 
до статуту Товариства проведенi 16.04.2011 року. Iнформацiя про проведення зборiв та результати 
фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк була опублiкована в газетi «Вiдомостi державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку» № 39 вiд 28.02.2011 р. 
Черговi збори акцiонерiв по результатах фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк проведенi 20 квiтня 
2012 року, шляхом заочного голосування вiдповiдно до пункту 8.16 Статуту Товариства. Акцiонерiв 
оповiщено персонально засобами електронної пошти. 
Черговi збори акцiонерiв по результатах фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк заплановано 
провести 20 квiтня 2013 року.  



Протягом звiтного року правлiння товариства (Генеральний директор) здiйснювало поточне управлiння 
фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного 
товариства. Змiн у складi правлiння протягом звiтного року не вiдбувалось. Загальними зборами акцiонерiв 
вiд 19.04.2011 та 20.04.2012 року, пiдтверджено повноваження посадових осiб (генерального директора 
Алесiна А.М) на 2011 та 2012 рiк. 
Створення служби внутрiшнього аудиту Статутом не передбачено. 
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року повинен 
здiйснюватися ревiзором. У зв’язку з його вiдсутнiстю перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi за 
2011 рiк та 2012 рiк ним не здiйснювалася.  
Фiнансова звiтнiсть за 2010 рiк та 2011 рiк була затверджена загальними зборами акцiонерiв 16.04.2011 р. 
та 20.04.2012 р. вiдповiдно.  
Пiдтвердження фiнансової звiтностi за 2011 рiк здiйснила ТОВ «Аудиторська фiрма ”Марал” на пiдставi 
договору № 22 вiд 13.12.2012 р. Змiни зовнiшнього аудитора для пiдтвердження звiтностi за 2012 рiк не 
вiдбулося. Затвердження зовнiшнього аудитора вiдбулося у вiдповiдностi до вимог Статуту Товариства.  
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi 
внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок: 
- прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi не повнiстю вiдповiдає 
вимогам Статуту та вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». 
2.6.5 Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 
шахрайства. 
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння 
суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає 
МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i 
його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка 
використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. 
Аудиторами були проведенi аналiтичнi процедури, виконанi спостереження та перевiрка. Аудитори 
отримали розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та 
корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i 
пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. 
Аудитори не отримали доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ПрАТ «Мiррад» в 
наслiдок шахрайства. 
2.7. Аналiз показникiв, що характеризують фiнансовий стан ПрАТ «Мiррад» станом на 31.12.2012 року. 
На пiдставi отриманих даних аудитори здiйснили аналiз показникiв фiнансового стану ПрАТ “Мiррад” для 
чого були розрахованi показники лiквiдностi, платоспроможностi пiдприємства в динамiцi, а саме: 
- Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) – 1,62; 
- Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi – 0,18; 
- Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi – 0,68; 
- Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) – 0,39; 
- Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) – 1,58; 
- Коефiцiєнт забезпечення власними оборотними засобами – 0,62; 
- Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу – 0,98; 
- Коефiцiєнт фiнансової незалежностi – 0,63; 
- Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi – 0,63. 
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття), розрахований як вiдношення оборотних активiв до поточних 
зобов'язань пiдприємства, показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для 
погашення його поточних зобов'язань. В даному випадку вiн складає 1,62, тобто бiльше 1, що є позитивним 
моментом. 
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi, що вiдображає платiжнi можливостi пiдприємства щодо сплати поточних 
зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами склав 0,68 при нормативному 
позитивному значеннi 0,6 - 0,8.  
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, який показує частину боргiв пiдприємства, що може бути оплачена 
негайно дорiвнює 0,18, тобто бiльше 0. 
Вищевказанi коефiцiєнти характеризують лiквiднiсть пiдприємства. 
Коефiцiєнти платоспроможностi пiдприємства (автономiї, фiнансування та iн.) характеризують структуру 
джерел фiнансування ресурсiв пiдприємства, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi пiдприємств вiд 
зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi. Так: 
- Коефiцiєнт автономiї показує питому вагу власних засобiв в загальнiй сумi ресурсiв пiдприємства, ступiнь 
залежностi пiдприємства вiд залучених коштiв. По даним пiдприємства вiн становить 0,39; 



- Коефiцiєнт фiнансової незалежностi показує, що питома вага власних засобiв бiльша нiж загальна сума 
заборгованостi; 
- Коефiцiєнт фiнансування або коефiцiєнт спiввiдношення позикового i власного капiталу показує вартiсть 
залучених пiдприємством коштiв в розрахунку на 1 грн. власних. В Товариствi на 31 грудня 2012 року вiн 
склав 1,58. 
Зрiвняння вищевказаних коефiцiєнтiв на початок i кiнець 2012 року показує покращення лiквiдностi та 
платоспроможностi пiдприємства. 
Вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду бiльша вiд статутного капiталу, що 
вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України. 
Все вищенаведене дає пiдставу свiдчити про стабiльнiсть фiнансового стану Товариства та про перспективу 
його подальшого успiшного розвитку та безперервного функцiонування як суб’єкта господарювання. 
Розрахунок показникiв додається (Додаток № 1). 
2.8. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 
Назва аудиторської фiрми ТОВ Аудиторська фiрма «Марал» 
Iдентифiкацiйний код  
юридичної особи 21625537 
Юридична адреса 
Мiсцезнаходження юридичної особи 04070 м. Київ, вул. Набережно-Лугова 2Д 
тел.050-35-35-345 
Номер, дата видачi 
свiдоцтва про державну реєстрацiю 
Свiдоцтво № 21625537 видане 12.12.1994р. Подiльською районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва, 
виписка з ЕДР серiя ААБ № 424696 
Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення 
до Реєстру суб’єктiв, якi можуть  
здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть № 0506, виданого на пiдставi рiшення Аудиторської палати України 
вiд 26.01.2001 року № 98 та термiн чинностi якого продовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд 
23.12.2010 року №158, до 23.12.2015 року 
Номер, дата видачi сертифiката аудиторiв 1) сертифiкат серiї А №001351 виданий рiшенням Аудиторської 
палати України №18 вiд 05.07.1994 р. дiю сертифiкату продовжено рiшенням Аудиторської палати до 
05.07.2013 р. 
2) сертифiкат серiї А №005992 виданий рiшенням Аудиторської палати України №104 вiд 30.11.2001 р. дiю 
сертифiкату продовжено рiшенням Аудиторської палати N221/2 до 30.11.2015 р. 
Телефон 050-35-35-345 
Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: 
Дата и номер договору на проведення аудиту Договiр № 11 вiд 02.04.2013 р. 
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 08.04.2013 р. – 17.04.2013 р. 
Керiвник ТОВ АФ „Марал” 
сертифiкат серiї А № 001351, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 18 вiд 05.07.1994 року, 
дiю сертифiкату продовжено рiшенням Аудиторської палати до 05.07.2013р. 
Аудитор  
_______________________  
Ваймишева М.В. 
сертифiкат серiї А № 005992, виданий рiшенням ______________________________ Проценко I.Г. 
Аудиторської палати України № 104 вiд  
30.11.2001 року, дiю сертифiкату продовжено  
рiшенням Аудиторської палати до 30.11.2015р. 
Аудиторський висновок (звiт) складено 17 квiтня 2013 року.  
Додаток № 1 
Довiдка про фiнансовий стан ПрАТ “Мiррад” 
на 31.12.12 р. 
Фiнансовий стан ПрАТ “Мiррад” на 31.12.12 р. характеризується наступними показниками: 
Показники Формула розрахунку Значення 
1 2 3 4 
На 31.12.11 На 31.12.12 
1. Аналiз лiквiдностi пiдприємства  
1.1. Коефiцiєнт покриття Ф.1ряд.260/ф.1ряд.620 1,33 1,62 
1.2. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi Ф. 1 (ряд.260-ряд. 100-ряд. 110-ряд.130)/ф. Iряд.620 0,50 0,68 



1.3. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Ф.1(ряд.220+ряд.230+ряд.240)/ф.1 ряд.620 0,21 0,18 
1.4. Чистий оборотний капiтал (тис. грн.) Ф.1(ряд.260-ряд620) 451 979 
2. Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства  
2.1. Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) Ф.1 ряд.380/ф.1 ряд.640 0,25 0,39 
2.2. Коефiцiєнт фiнансування Ф.1(ряд.430+ряд.480+ряд.620+ряд.630)/ф.1 ряд.380 3,0 1,58 
2.3. Коефiцiєнт забезпечення власними оборотними засобами Ф. 1 (ряд.260-ряд.620)/ф. Iряд.620 0,32 0,62 
2.4. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу Ф.1(ряд.260-ряд.620)/ ф.1 ряд.380 0,99 0,98 
2.5. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi Ф.1ряд.380/Ф1(ряд.430+ряд.480+ ряд.620+ряд.630) 0,34 0,63 
2.6. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi Ф.1ряд.3 80/Ф.1(ряд.620+ряд.630) 0,34 0,63 
Керiвник ТОВ АФ „Марал” 
сертифiкат серiї А № 001351, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 18 вiд 05.07.1994 року, 
дiю сертифiкату продовжено рiшенням Аудиторської палати до 05.07.2013_р.  
_______________________  
Ваймишева М.В. 


