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.
Алесiн Анатолiй
Михайлович

Генеральний
директор
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

28.04.2015

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Мiррад"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
20050342
4. Місцезнаходження
м. Київ , Печерський , 01103, м. Київ, вул. Кiквiдзе,18А
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 451-75-65 (044) 451-75-65
6. Електронна поштова адреса
mirrad@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.mirrad.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

28.04.2015
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на

X

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. 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
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. 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)

33. 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.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Мiррад"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
10701200000014969
3. Дата проведення державної реєстрації
25.04.1994
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
750.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
12
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрiнгу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного
консультування в цих сферах
26.30 Виробництво обладнання звязку
26.51 Виробнiцтво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, виконавчий орган, ревiзор.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Печерська фiлiя ПАТ КБ "ПриватБанк"
2) МФО банку
300711
3) поточний рахунок
26007052715039
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Печерська фiлiя ПАТ КБ "ПриватБанк"
5) МФО банку
300711

6) поточний рахунок
26007052716964
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

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

4

5

ДЕРЖАВНЕ
КОСМIЧНЕ
20.12.2012
Необмежена
АГЕНСТВО
УКРАЇНИ

073961

Опис

Дата
Державний
закінчення
орган, що
дії ліцензії
видав
(дозволу)

Термiн дiї лiцензiї необмежений.

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Алесiн Анатолiй Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ , директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.1994 До переобрання загальними зборами акцiонерiв.
9) 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) - 23 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.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Алесiна Надiя Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
0
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.1994
9) 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) - 18 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.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової особи
або повне найменування
юридичної особи

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

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

Генеральний
директор

Алесiн Анатолiй
Михайлович

27

27

27

0

0

0

27

27

27

0

0

0

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

Кількість за видами акцій

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

н/д

н/д

0 н/д н/д н/д н/д

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

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

Від загальної
Кількість
кількості акцій (у
акцій (штук)
відсотках)
0

0

Від загальної
Кількість
кількості акцій (у
акцій (штук)
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

0

0

0

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

Фiзична особа

27

27

27

0

0

0

Фiзична особа

10

10

10

0

0

0

Фiзична особа

16

16

16

0

0

0

Фiзична особа

12

12

12

0

0

0

65

65

65

0

0

0

Усього

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові

Вид загальних
зборів*

X

Дата
проведення

18.04.2014

Кворум
зборів**

Опис

позачергові

84
Перелiк питань:
1. Звiт генерального директора про результати роботи в 2013 р.
2. Пiдтвердження повноважень посадових осiб.
3. Звiт ревiзора за 2013 рiк. Обрання ревiзора на 2014 рiк
Результати розгляду питань порядку деного:
По питанню №1. Генеральний директор Алесiн А.М надав звiт про результати роботи пiдприємства
за 2013 р.
Прийняли до вiдома звiт генерального директора Алесiна А.М. про результати роботи дiяльностi
Товариства за 2013 рiк.
«за» - 5 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 84 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв,
що беруть участь у Загальних Зборах;
По питанню №2. Пiдтвердження повноваження Алесiна Анатолiя Михайловича на посадi
генерального директора.
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. Звiт ревiзора за 2013 рiк. Обрання ревiзора на 2014 рiк.
У вiдповiдностi до п. 10.1 Статуту ревiзор обирається з числа акцiонерiв.
Всi акцiонери в 2013роцi вiдмовилися взяти на себе обов’язки ревiзора, перевiрка фiнансово
господарської дiяльностi за 2013 рiк не проводилася.
Виконувати обов’язки ревiзора в 2014 роцi вiдмовилися всi акцiонери.
Вирiшили:
Перенести питання про обрання ревiзора на лютий 2015р.
«за» - 5 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 84 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв,
що беруть участь у загальних зборах;

Вид загальних
зборів*

чергові

позачергові
X

Дата проведення

29.12.2014

Кворум зборів**

84
Порядок денний Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв ПрАТ «Мiррад»:

Опис

1. Вчинення значного правочину згiдно п. 8.3 Статуту в 2014 р.
По питанню №1. Вчинення значного правочину згiдно п. 8.3 Статуту в 2014р.
Генеральний директор Алесiн А.М. запропонував погодитися на пiдписання договорiв:
1. З СВКФ "Дiпарiс" на поставку вимiрювачiв видимостi.
Договiрна вартiсть поставки складає 220,00 тис. грн.
Вирiшили: Дати згоду на пiдписання договора на запропоновану суму.
«за» - 5 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 84 голосами, що становить 100% голосiв
акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах;

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
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

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000127245

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

7.5

100

750

100

Опис

н/д

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

103.8

103.8

0

0

103.8

103.8

0

0

0

0

0

0

103.8

103.8

0

0

103.8

103.8

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого
призначення:

51

51

0

0

51

51

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

51

51

0

0

0

0

154.8

154.8

0

0

154.8

154.8

Найменування
основних засобів
1. Виробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та
обладнання

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

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: : 154,8 тис. грн. Ступiнь використання основних засобiв: на
100% Сума нарахованого зносу: 154,8 тис. грн. Iнформацiя про всi обмеження на використання
майна емiтента: обмежень на використання
майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

649.9

718.8

Статутний капітал
(тис. грн.)

1

1

Скоригований
статутний капітал (тис.
грн)

1

1

Опис

Вартiсть чистих активiв ПрАТ "Мiррад" розрахована у вiдповiдностi до «Методичних
рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», схвалених
рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 р.
№485.
Так як станом на 31.12.2014 р. власний капiтал (чистi активи) дорiвнюють - 649,9 тис. грн.,
що перевищує розмiр статутного капiтлу, аудитори роблять висновок про вiдповiднiсть
вартостi чистих активiв вимогам законодавства, зокрема, статтi 155 Цивiльного кодексу
України вiд 16.01.2003 р. №435-IV (iз змiнами та доповненнями).

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу

(скоригованого).
Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

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

49.6

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

2589.2

X

X

Усього зобов'язань

X

2638.8

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

д/н

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**

ПП «АФ «АМКО»
2155516
03143, м. Київ, вул.
Академiка Заболотного,
33/162
4541 29.11.2012
4541 П 000175 29.11.2012
29.11.2017

Текст аудиторського висновку (звіту)
Свiдоцтво Аудиторської палати України про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв
№ 4541, видане згiдно рiшення № 261/3 вiд 29.11.2012 р.
03143, м. Київ, вул. Академiка Заболотного, 33/162
Тел. (044) 361-21-08,
e-mail: af.amko@amko.com.ua
www.amko.com.ua

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Власникам цiнних паперiв та керiвництву Приватного акцiонерного товариства "Мiррад"
Iншим можливим користувачам фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Мiррад"

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства "Мiррад"
станом на 31.12.2014 р. за 2014 р.
наданий незалежною аудиторською фiрмою
ПП «АФ «АМКО»
згiдно з договором № 30/03/15-1А
вiд 30.03.2015р.

м.Київ 24.04.2015р.
Аудиторський висновок
(Звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Приватне акцiонерне товариство "Мiррад"
станом на 31.12.2014 р. за 2014 р.
м. Київ 24.04.2015р.
1.Основнi положення
Ми провели аудиторську перевiрку рiчного Фiнансового звiту Приватного акцiонерного товариства "Мiррад" (далi –
ПрАТ "Мiррад" або Товариство) станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року, до складу якого входить: Баланс станом на
31.12.2014 р. (Форма №1-м), Звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк (Форма №2-м), а також стислого викладу
суттєвих облiкових полiтик та iнших пояснювальних примiток /форми звiтностi додаються/.
2. Аудиторський висновок мiстить:
2.1. Адресат
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) 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 (далi – Комiсiя) при розкриттi iнформацiї Товариством.
2.2. Вступний параграф:
Приватне акцiонерне товариство «Мiррад» створене на основi рiшення акцiонерiв шляхом розподiлу акцiй Товариства
мiж засновниками . ПрАТ «Мiррад» є правонаступником АТ «Мiррад» (дата державної реєстрацiї 25.04.1994р.), було
перереєстроване 22 червня 2011року вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», згiдно
протоколу №1 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16 квiтня 2011 р.
У своїй дiяльностi Товариство керується чинним законодавством, Статутом, iншими внутрiшнiми нормативними
документами, рiшеннями. Товариство є юридичною особою, має окремий баланс, рахунки в банках, бланки iз своїм
найменуванням.
Станом на 31.12.2014 р. вiдокремлених пiдроздiлiв у Товариства немає.
2.2.1.Основнi вiдомостi про Товариство
Загальнi вiдомостi про Товариство
Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Мiррад"
Код за ЄДРПОУ 20050342,
Мiсцезнаходження 01103, м. Київ, вул.. Кiквiдзе, б. 18-А
Скорочене найменування ПрАТ "Мiррад"
Телефон (044) 451 75 65
Вiдомостi про державну реєстрацiю
Дата державної реєстрацiї 25.04.1994 року
Мiсце проведення державної реєстрацiї Печерська районна в м. Києвi Державна адмiнiстрацiя
Номер запису про державну реєстрацiю № 1 070 120 0000 014969
Дата та номер останьої реєстрацiйної дiї 08.05.2012р. №1 070 107 0013 014969
Вiдомостi про основнi види дiяльностi за КВЕД-2010

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 устатковання;
33.20 Установлення та монтаж машин i устаткування.
Для здiйснення господарської дiяльностi товариство має Лiценезiю №073961 видану 14.12.2012р. Державним
космiчним агентством України. Срок дiї лiцензiї необмежаний.
2.2.2. Iнформацiя про акцiї Товариства
Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2014 р. складає 750,00 (сiмсот п’ятдесят) гривень 00 копiйок.
Статутний капiтал розподiлено на 1 00 (сто) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 7 (сiм) гривень 50 копiйок
кожна.
Реквiзити Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй: реєстрацiйний №336/10/1/11; дата реєстрацiї: 09 серпня 2011 р.;
орган видачi: Територiальне управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi.
Форма iснування акцiй: бездокументарна.
Облiк прав власностi на акцiї Товариства здiйснюється депозитарною установою:
Депозитарiй, з яким Товариством укладено Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв: Публiчне акцiонерне
товариство «Нацiональний депозитарiй України» (код за ЄДРПОУ 30370711, лiцензiя № АВ189650 вiд 19.09.2006 р.
дiє до 19.09.2016 р., мiсцезнаходження: 01001,м. Київ, вул..Нижнiй Вал, буд.17/8) .
Зберiгач, з яким Товариством укладено Договiр про вiдкриття рахункiв в цiнних паперах власникам акцiй: ТОВ
«ПРИБУТОК ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 25395301, лiцензiя видана НКЦПФР: АЕ № 263411 вiд 01.10.2013 р. – термiн
дiї не обмежений, мiсцезнаходження: 01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 53/80, прим. 2, п’ятий поверх).
Збори акцiонерiв за пiдсумками роботи Товариства 2013 року вiдбулися 18 квiтня 2014 року (Протокол №1 вiд
18.04.2014р.). За результатом дiяльностi 2013р. дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися.
На дату складання аудиторського звiту дата проведення загальних зборiв акцiонерiв за пiдсумками 2014 року
призначена на 24 квiтня 2015 року.
2.2.3. Опис аудиторської перевiрки
Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у
фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось 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 протягом перiоду
перевiрки.
Для проведення аудиторської перевiрки за 2014 рiк, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту 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», управлiнським персоналом були наданi для перевiрки наступнi документи:
Баланс (Форма № 1-м) станом на 31.12.2014 року;
Звiт про фiнансовi результати (Форма № 2-м) за 2014р;
Статутнi, реєстрацiйнi документи;
Протоколи, накази;
Регiстри бухгалтерського облiку та первиннi документи;
Договори.
Фiнансовий звiт Товариства пiдготовлено згiдно з вимогами Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського
облiку, та Облiкової полiтики ПрАТ "Мiррад" (наказ № 1 вiд 02.01.2014 року). Рiчний Фiнансовий звiт складено на
пiдставi даних бухгалтерського облiку ПрАТ "Мiррад" 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. Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих принципiв нацiональних
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським
персоналом ПрАТ "Мiррад", а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв в цiлому.
Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих принципiв нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського
облiку в Українi та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом ПрАТ "Мiррад", а також
оцiнку загального подання фiнансових звiтiв в цiлому.
2.3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал ПрАТ "Мiррад", в особi вiдповiдальних посадових осiб, несе вiдповiдальнiсть, зазначену у
параграфi 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту":
- за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi за 2014 рiк вiдповiдно до до Закону України «Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV та Нацiональних положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку;
- за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки;
- за наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що
розкривається Товариством та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю;

- за невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства на
основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 «Загальнi цiлi
незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту».
Вiдповiдальними посадовими особами за ведення фiнансово – господарської дiяльностi та складання фiнансової
звiтностi Товариства протягом перiоду, що перевiрявся, були:
Генеральний директор – Алесiн Анатолiй Михайлович (призначений згiдно наказу №1 вiд 26.04.1994р.);
Головний бухгалтер – Алесiна Надiя Володимирiвна (прийнята на посаду головного бухгалтера згiдно наказу №43/ок
вiд 03.09.1997р.).
Вищезазначенi вiдповiдальнi особи вiдповiдають також за:
початковi залишки на рахунках бухгалтерського облiку;
правомочнiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та господарських фактiв;
доказовiсть, повноту та юридичну силу первинних облiкових документiв;
методологiю та органiзацiю бухгалтерського облiку (податкового облiку, податкову полiтику);
управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами
аудиту. Ми провели аудит 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 мiстить перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", МСА 240 «Вiдповiдальнiсть
аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати i
здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не
мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок,
виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та
достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта
господарювання.
Перевiрка проводилась вiдповiдно до статтi 10 Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» в редакцiї Закону
України «Про внесення змiн до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 14 вересня 2006 року № 140-V,
Законiв України «Про цiннi папери та фондовий ринок», «Про акцiонернi товариства», Мiжнародних стандартiв
контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних
стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), (рiк видання 2013), затверджених в якостi нацiональних
стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 24.12.2014 № 304/1 (надалi – МСА), з урахуванням iнших нормативних актiв, що
регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку.
Перевiркою не розглядалося питання правильностi сплати податкiв, зборiв, обов’язкових платежiв.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо фiнансового звiту суб’єкта малого пiдприємництва
Вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує достатнi та вiдповiднi докази для висловлення думки
аудиторiв.
Зiбрана пiд час перевiрки iнформацiя забезпечує розумну основу для формування незалежної думки аудитора щодо
вiдповiдностi даних фiнансових звiтiв їх концептуальнiй основi по окремих класах операцiй, вiдсутностi викривлень
та достовiрностi фiнансової звiтностi i викладення своєї думки в аудиторському висновку.
Тi невiдповiдностi i вiдхилення, якi вказанi в цьому параграфi не є суттєвими i в цiлому не спотворюють фiнансовий
стан Товариства.
2.5.1. Обмеження обсягу роботи аудитора
Рiчна iнвентаризацiя наявних основних засобiв, запасiв, дебiторської та кредиторської заборгованостей проводилась
Товариством (наказ №14 вiд 25.12.2014 р.) без участi аудиторiв, оскiльки ця дата передувала призначенню
аудиторської перевiрки, внаслiдок чого виникає обмеження в обсязi роботи аудиторiв. Однак, в Товариствi цю
процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй ми висловлюємо довiру, згiдно вимог МСА.
Нами були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що цi активи та зобов'язання наявнi.
2.5.2. Незгода з управлiнським персоналом
У результатi проведення аудиту встановлено: у Фiнансовому звiтi не розкрито iнформацiю про створення
забезпечення витрат на вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат на виплату вiдпусток працiвникам та виконання
гарантiйних зобов’язань. Такi забезпечення не створювались, Баланс не мiстить таких даних. Отже, для розкриття цiєї
iнформацiї необхiдно визначитись у облiковiй полiтицi Товариства згiдно з положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку (зокрема, ПсБО 11 "Зобов’язання").
За оцiнкою аудиторiв, вищезазначенi зауваження мають обмежений вплив на фiнансовi звiти ( в межах суттєвостi) i не

перекручують загальну рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства та стан справ в цiлому.
2.5.3.Умовно-позитивна думка
Аудиторами проведений аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Мiррад" станом на 31
грудня 2014 року, що включає: «Баланс на 31 грудня 2014 р.» (Форма № 1-м), «Звiт про фiнансовi результати за 2014
р.» (Форма № 2-м), форми фiнансової звiтностi додаються, 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. Аудитори вважають, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для
висловлення думки аудитора.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у попереднiх пунктах 2.5.1, 2.5.2. параграфу
2.5., по яким аудитори не мають змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для обґрунтування думки,
але вони можуть мати можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, який може бути суттєвим,
проте не всеохоплюючим, рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан
ПрАТ "Мiррад" станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року, його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на
зазначену дату, вiдповiдно з принципами бухгалтерського облiку, якi є загальноприйнятими в юрисдикцiї Товариства.
На пiдставi наведеного, аудитори вважають за можливе надати умовно – позитивний висновок про фiнансову звiтнiсть
ПрАТ "Мiррад" станом на кiнець дня 31.12.2014 року, за результатами операцiй з 01 сiчня 2014 року по 31 грудня
2014 року.
2.6. Iнша допомiжна iнформацiя
2.6.1. Думка аудитора стосовно розкриття iнформацiї за видами активiв
Станом на 31.12.2014 р. активи Товариства складаються з необоротних та оборотних активiв. Аудитором розглянутi
принципи правильностi класифiкацiї та оцiнки активiв у бухгалтерському облiку Товариства.
Товариство здiйснює облiк основних засобiв згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 7 «Основнi
засоби», затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. № 92 (далi - П(С)БО 7) та
Методичними рекомендацiями з бухгалтерського облiку основних засобiв, затверджених наказом Мiнiстерства
фiнансiв України (далi по тексту – МФУ) вiд 30 вересня 2003 р. № 561 (зi змiнами та доповненнями). Вiдповiдно до
облiкової полiтики Товариство нараховує амортизацiю основних засобiв прямолiнiйним методом.
Наявнiсть власних основних засобiв, достовiрнiсть їх оцiнки, вiдповiднiсть критерiям визначення по П(С)БО 7
„Основнi засоби»:
- вiдповiднiсть аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв;
- правильнiсть вiдображення в облiку та звiтностi результатiв надходжень та вибуття основних засобiв;
- вiдповiднiсть методiв визначення зносу (амортизацiї) основних засобiв П(С)БО 7.
Вартiсть власних основних засобiв Товариства станом на 31.12.2014 р. становить:
- первiсна вартiсть - 154,8 тис. грн.
- знос – 154,8 тис. грн.
Iншi необоротнi активи станом на 31.12.2014 р. становлять 175,0 тис.грн. Товариством в 2012роцi було надано
безвiдсоткову фiнансову допомогу на зворотнiй основi в розмiрi 175,0 тис. грн. строком на 3 роки.
Визнання та первiсна оцiнка запасiв на пiдприємствi проводиться згiдно П(С)БО № 9 «Запаси», затвердженого
Наказом Мiнфiну України вiд 20.10.1999р. № 246.
Виробничi запаси – 2105,8 тис.грн.
Готова продукцiя – 101,0 тис.грн
Облiк дебiторської заборгованостi Товариства ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку
10 «Дебiторська заборгованiсть», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 р. № 237.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 457,2 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 1,8 тис.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 283,8 тис.грн.
Грошовi кошти та їх еквiваленти – 94,6 тис.грн.
Iншi оборотнi активи – 171,3 тис.грн.
Аудитори вважають за можливе пiдтвердити, що бухгалтерський облiк активiв здiйснюється вiдповiдно дiючому
законодавству. Товариство забезпечує незмiннiсть методiв класифiкацiї та оцiнки активiв протягом звiтного перiоду.
Облiк усiх операцiй здiйснюється згiдно з дiючим Планом рахункiв бухгалтерського облiку.
Внутрiшня облiкова полiтика Товариства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за
якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам П(С)БО.
Загальнi активи балансу в сумi 3289,5 тис. грн. пiдтверджуються фактичною наявнiстю необоротних та оборотних
активiв, розрахунковими документами, виписками банку.
2.6.2. Думка аудитора стосовно розкриття iнформацiї про зобов’язання та забезпечення у фiнансовiй звiтностi
Товариство здiйснює облiк зобов’язань у вiдповiдностi iз вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11
«Зобов’язання», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 р. № 20.
Станом на 31.12.2014 року у Товариства вiдсутнi довгостроковi зобов’язання, цiльове фiнансування та забезпечення.
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 311,9 тис.грн.
Поточнi зобов’язання за розрахунками:
з бюджетом – 49,6 тис.грн
зi страхування – 7,7 тис. грн

з оплати працi – 14,4 тис.грн
Iншi поточнi зобов’язання – 2255,2 тис. грн
Усього поточнi зобов’язання складають –2638,8 тис. грн.
Доходи майбутнiх перiодiв вiдсутнi.
2.6.3. Думка аудитора стосовно розкриття iнформацiї про правильнiсть визначення структури, призначення власного
капiталу
Станом на 31.12.2014 р. власний капiтал Товариства має таку структуру:
- Статутний капiтал – 0,8 тис. грн.
- Нерозподiлений прибуток - 649,9 тис. грн.
Всього власний капiтал Товариства складає – 650,7 тис. грн.
Станом на 01.01.2014 р.i на 31.12.2014 р. статутний капiтал Товариства становить 750,00 грн., який подiлений на сто
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 7,50 грн. кожна. Акцiонерами Товариства є фiзичнi особи.
Часткою, що перевищує 10%, володiють:
Алесiн Анатолiй Михайлович – 27 акцiй, що становить 27% акцiй на загальну суму 202,5 грн.;
Богод Володимир Михайлович - 8 акцiй, що становить 8% акцiй на загальну суму 60,0 грн.;
Забишний Анатолiй Iванович – 12 акцiй, що становить 12% акцiй на загальну суму 90,0 грн.;
Малолетов Марат Гнатович – 16 акцiй, що становить 16% акцiй на загальну суму 120,0 грн.;
Черний Iгор Володимирович – 10 акцiй, що становить 10% акцiй на загальну суму 75,0 грн;
Тарiєлашвiлi Георгiй Тенгiзович – 27 акцiй, що становить 27% акцiй на загальну суму 202,5 грн.
Данi про структуру власного капiталу, з урахуванням даних на початок перiоду, спiвставнi в регiстрах облiку: Балансi
та Звiтi про фiнансовi результати. Станом на 31.12.2014 року Статутний капiтал Товариства сформовано повнiстю
(формування вiдбулось в попереднiх звiтних перiодах).
На думку аудитора статтi роздiлу першого пасиву Балансу достовiрно вiдображають iнформацiю про власний капiтал
Товариства станом на 31.12.2014 року вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
2.6.4. Думка аудитора стосовно вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Вартiсть чистих активiв ПрАТ "Мiррад" розрахована у вiдповiдностi до «Методичних рекомендацiй щодо визначення
вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 17 листопада 2004 р. №485.
Так як станом на 31.12.2014 р. власний капiтал (чистi активи) дорiвнюють - 650,7 тис. грн., що перевищує розмiр
статутного капiтлу, аудитори роблять висновок про вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства,
зокрема, статтi 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 р. №435-IV (iз змiнами та доповненнями).
2.6.5. Думка аудитора стосовно розкриття iнформацiї про фiнансовi результати
Формування доходiв здiйснюється згiдно дiючого законодавства України та П(С)БО 15 «Доходи». Правильнiсть
визначення складу доходiв Товариства пiдтверджується первинними документами.
Отриманий чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (р. 2000, ф.№ 2-м) за 2014 р. склав 518,4
тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи складають (р. 2120 ф. № 2-м) – 82,0 тис.грн.
Iншi доходи (р.2240 ф. № 2-м) – 11,3 тис.грн.
Разом доходи (р.2280 ф№2-м) складають – 611,7 тис.грн.
Формування витрат здiйснюється згiдно дiючого законодавства України та П(С)БО 16 «Витрати». Правильнiсть
визначення складу витрат Товариства пiдтверджується первинними документами.
За 2014 рiк Товариство вiдобразило:
Собiвартiсть реалiзованих товарiв (р. 2050ф. № 2-м) – 444,5 тис.грн.; iншi операцiйнi витрати (р. 2180 ф. № 2-м) –
235,3 тис.грн.; фiнансовий результат до оподаткування (р.2290 ф. № 2-м) - чистий збиток в сумi 68,1 тис. грн.
На основi вищевикладеного аудитори констатують, що статтi Балансу Товариства станом на 31.12.2014 р. та
показники «Звiту про фiнансовi результати» за 2014 рiк в цiлому вiдповiдають первинним документам, даним
аналiтичного та синтетичного облiку, чинному законодавству та iснуючим нормативам.
Загальнi висновки про результати дiяльностi ПрАТ "Мiррад" за 2014 рiк зробленi вiрно, що пiдтверджується даними
облiку та первинними документами.
2.6.6. 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. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та
iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може
допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були
проведенi аналiтичнi процедури, спостереження та перевiрка. Аудитор отримав 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.
У своїй поточнiй дiяльностi Товариство наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Загальну стратегiю та

управлiння ризиками в ПрАТ "Мiррад" визначає та здiйснює керiвництво – Генеральний директор.
Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного
товариства "Мiррад" внаслiдок шахрайства.
2.6.7. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю,
що розкривається Товариством та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається
Товариством у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять
перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
Аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена, у зв’язку з iнформацiю,
що розкривається Товариством та подається до Комiсiї.
2.7. Розкриття додаткової iнформацiї про емiтента
2.7.1. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансовогосподарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною
першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
У 2014 роцi Товариство не розкривало особливу iнформацiю про емiтента, на вимогу ч. I статтi 41 «Особлива
iнформацiя про емiтента» Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» № 3480-IV вiд 23 лютого 2006 р.(iз
змiнами i доповненнями) до якої належать вiдомостi про:
- прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу - не
приймалось;
- прийняття рiшення про викуп власних акцiй, крiм акцiй корпоративних iнвестицiйних фондiв iнтервального та
вiдкритого типу - не приймалось;
- факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi - не було;
- отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента- не було;
- змiну складу посадових осiб емiтента - не було;
- змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй - не було;
- рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв - не приймалось;
- рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу - не приймалось;
- порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю - не було;
- рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента - не приймалось.
Зокрема, Товариством не було розкрито особливої iнформацiї про емiтента - так як змiн не було.
2.7.2. Виконання значних правочинiв
Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi) у звiтному 2014 роцi здiйснювалися. Вчинення значного правочину вiдбувалося зi згоди
засновникiв Товариства (Протокол №2 вiд 29.12.2014р. Позачергових Загальних Зборiв) . Акцiонери в кiлькостi
5(п’яти) осiб, що скаладає бiльшiсть дали згоду на пiдписання договорiв з:
№ п/п Найменування контрагента
Дата, № угоди Договiрна вартiсть Змiст правочину
1 СВКФ «Дiпарiс» Договiр №01МР/Х-1/14 вiд 30.12.2014 р. 220000,00 . грн.. Поставка вимiрювачiв видимостi
Аудитори висловлюють думку щодо вiдповiдностi порядку виконання значних правочинiв Товариством вимогам
Закону України «Про акцiонернi товариства».
2.7.3. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам
законодавства
Протягом звiтного 2014 року згiдно Статуту (в редакцiї вiд 22.06.2011року) в Товариствi функцiонували наступнi
органи корпоративного управлiння:
- Загальнi збори акцiонерiв до компетенцiї яких входить вирiшення будь-яких питань дiяльностi Товариства;
- Виконавчий орган у Товариствi є Генеральний директор (згiдно Протоколу №1 вiд 20.04.2013р.)
- Ревiзор.
Ревiзор на 2014р. не був затверджений на загальних зборах в зв’язку з вiдмовою взяти на себе обов’язки ревiзора всiма
акцiонерами (Протокол №1 вiд 18.04.2014р.).
Товариство не вiдноситься нi до фiнансових установ, нi до професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, для яких є
обов’язковим створення служби внутрiшнього аудиту. Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено
внутрiшнiми документами Товариства.
Аудитори висловлюють думку щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння Товариства вимогам Закону
України «Про акцiонернi товариства».
2.7.4. Стан бухгалтерського облiку
Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснюється у
вiдповiдностi iз:
Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996 – XIV;
Постановою КМ України вiд 28.02.2000 р. № 419 «Про порядок представлення фiнансової звiтностi» та
iнструктивними документами МФ України про порядок формування звiтностi;

Нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку (П(С)БО).
Пiд час аудиторської перевiрки проаналiзовано бухгалтерськi принципи, що використовувались в фiнансовогосподарськiй дiяльностi, та застосування концептуальної основи фiнансової звiтностi, затвердженої Положенням про
облiкову полiтику Товариства, розглянуто принципи оцiнки статей балансу i звiтностi в цiлому. Перевiрено
взаємозв’язок звiтних даних з даними первинної облiкової документацiї. Зроблено оцiнку вiдповiдностi
бухгалтерського облiку нормативним вимогам чинного законодавства по органiзацiї бухгалтерського облiку та
звiтностi в Українi, та вiдповiднiсть фактичної дiяльностi Товариства установчим документам.
Зiбрана пiд час перевiрки iнформацiя забезпечує розумну основу для формування незалежної думки аудитора щодо
вiдповiдностi даних фiнансових звiтiв їх концептуальнiй основi по окремих класах операцiй, вiдсутностi викривлень
та достовiрностi фiнансової звiтностi i викладення своєї думки в аудиторському висновку.
Фiнансова звiтнiсть Товариства вiдповiдає встановленим нормативам бухгалтерського облiку, зокрема, вимогам
Положення (стандарту) бухгалтерського облiку в Українi №25 «Фiнансовий звiт субєкта малого пiдприємництва" ,
затверджений наказом МФ України вiд 25.02.2000 р. № 39 (у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд
24.01.2011 р. N 25 iз змiнами та доповненнями).
2.7.5. Iнформацiя про пов'язаних осiб
Аудитори вiдповiдно до вимог ПсБО 23 «Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн» та МСА 550 «Пов’язанi
особи» звертались до управлiнського персоналу iз запитом щодо надання списку пов’язаних осiб та, за наявностi
таких осiб, характеру операцiй з ними.
Нами отримано пiдтвердження вiд управлiнського персоналу стосовно вiдсутностi проведення протягом звiтного
2014року операцiй iз пов’язаними особами.
Аудитори не отримали аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена, у зв’язку з
вищенаведеною iнформацiю, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї.
2.7.6. Подiї пiсля дати балансу
Нами 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 до вимог МСА 570 «Безперервнiсть» та
визначено, що 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.
Подiєю пiсля звiтної дати визнається факт господарської дiяльностi, який надав або може вплинути на фiнансовий
стан, рух грошових коштiв або результати дiяльностi органiзацiї i який мав мiсце в перiод мiж звiтною датою i датою
пiдписання бухгалтерської звiтностi за звiтний рiк (згiдно МСА 560 "Подальшi подiї", а також П(С)БО 6 "Виправлення
помилок i змiни у фiнансових звiтах" ).
Аудитори пiдтверджують на дату проведення аудиту вiдсутнiсть подiй пiсля дати балансу, якi можуть впливати на
здатнiсть Товариства продовжувати безперервно свою дiяльнiсть.
2.7.7. Аналiз фiнансового стану Товариства
Довiдка про фiнансовий стан Товариства, яка додається до аудиторського висновку, мiстить визначення коефiцiєнтiв,
на пiдставi яких здiйснюється аналiз фiнансового стану пiдприємства.
Джерелами визначення даних показникiв були:
Баланс станом на 31.12.2014 року (форма №1-м);
Звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк (форма №2-м).
Аналiз показникiв фiнансового стану платоспроможностi та фiнансової стабiльностi Товариства станом на 31.12.2014
року (Додаток № 1) свiдчить про те, що всi показники мають значення нижче за встановленi нормативи. Ефективнiсть
використання власного капiталу та активiв Товариства має вiд’ємне значення. Все це дає пiдставу свiдчити, що
загальний фiнансовий стан Товариства є негативним у зв’язку з низькою лiквiднiстю.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «Аудиторська фiрма «АМКО»
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4541, рiшення Аудиторської палати України
вiд 29.11 2012 р. № 261/3
Свiдоцтво дiйсне до 29.11.2017 р.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв Серiя та номер Свiдоцтва: П 000175,
Строк дiї Свiдоцтва: до 29.11.2017р.
Прiзвище, iм’я, по батьковi аудиторiв, що брали участь в аудитi; номер, серiя, дата видачi сертифiкатiв аудитора,
виданих АПУ, термiн дiї сертифiкатiв Парипса Олена Анатолiївна - №006952, вiд 20.07.2012р. чинний до 20.07.2017 р.
Парфенюк Наталiя Василiвна – №006916, вiд 26.04.2012р., чинний до 26.04.2017 р.
Мiсцезнаходження (юридична адреса) 03143, м. Київ, вул. Академiка Заболотного, 33/162
№ телефону (044) 361-21-08
e-mail af.amkoik@gmail.com, af.amko@amko.com.ua.
Код ЄДРПОУ 21565516
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Дата та номер договору на проведення аудиту вiд 30.03.2015р. №30/03/15-1А

Дата початку та закiнчення проведення аудиту 01.04.2015 - 07.04.2015рр., видача висновку 24.04.2015р.
Мiсце проведення аудиту офiс ПрАТ "Мiррад", 01010 м. Київ, вул. Московська, б. 8
Директор
ПП «Аудиторська фiрма «АМКО»
(сертифiкат № 006952) _______________ Парипса О.А.
Аудитор
(сертифiкат № 006916) _______________ Парфенюк Н.В.
Дата видачi аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора)
24.04.2015р.
Аудиторський висновок, складений українською мовою на 14 аркушах (в т.ч. Додатки- Додаток 1 «Довiдка про
фiнансовий стан ПрАТ "Мiррад" на 1 аркушi, Додаток – Фiнансова звiтнiсть Товариства до НКЦПФР за 2014 рiк)
надано керiвнику ПрАТ "Мiррад" в двох екземплярах 24.04.2015р.
Додатки: 1. Довiдка про фiнансовий стан ПрАТ "Мiррад" станом на 31.12.2014 р.
2. «Баланс» Форма № 1-м
3. «Звiт про фiнансовi результати» Форма № 2-м

Додаток 1
ДОВIДКА
про фiнансовий стан
Приватне акцiонерне товариство "Мiррад"
станом на 31.12.2014 р.
Показники На 31.12.2014 р. Примiтки
1.Коефiцiєнти лiквiдностi: нормативне значення, аналiз
Загальний (коефiцiєнт покриття)
1.1.= II роздiл активу балансу/III роздiл пасиву балансу 3114,5 / 2638,8 = 1,18 N>2;
Показник нижче нормативного
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi
1.2.= сума рядкiв 1100-1165 /III роздiл пасиву балансу 2943,2 / 2638,8 = 1,1 N>1;
Показник вiдповiдає нормативному значенню
Абсолютної лiквiдностi
1.3.=Грошовi кошти (сума рядкiв 230-240 активу балансу/III роздiл пасиву балансу 94,6 / 2638,8 = 0,04 N>0,5;
Показник нижче нормативного
Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (фiнансування):
2 = II + III +IVроздiли пасиву балансу/I роздiл пасиву балансу 2638,8 / 650,7 = 4,06 N
забезпеченiсть заборгованостi власними коштами не вiдповiдає нормативним показникам
Коефiцiєнт фiнансової незалежностi:
3 = I роздiл пасиву балансу/ I+ II + III роздiли активу балансу 650,7 / 3289,5 = 0,19 N>0,5;
обсяги залучених джерел не вiдповiдають нормативним показникам
Коефiцiєнт ефективностi використання активiв:
4 = балансовий прибуток/збиток(форма 2) /всього за активами балансу за 2014р.:
- 68,1/ 3289,5= - 0,02
за 2013р.:
-279,8/2066,3=-0,13 N=Зростання
Коефiцiєнт має вiд’ємне значення.
Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв (капiталу):
5 = балансовий прибуток/збиток(форма 2) /I роздiл пасиву балансу за 2014р.:
-68,1/650,7=-0,1
за 2013р:
-279,8/718,8= -0,4 N=Зростання
Коефiцiєнт має вiд’ємне значення.
Аудитор _____________________ О.А.Парипса
(сертифiкат № 006952)
н/д
н/д
н/д

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

2014

2

1

2

2012

2

1

3

2011

2

1

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

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери

X
X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
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

Так

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (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 корпоративного секретаря?
(так/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)

-

Ні

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): -

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 або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

ні

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Так

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

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 виконавчого органу

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 зовнішнього 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

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/н

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

НКЦПФР про
ринок цінних
паперів

товаристві

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 фінансової звітності? (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

Виконавчий орган

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)

Вiдсутнiсть лiцензiї.

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

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

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 (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

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

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? Так
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
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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Мiррад"

за ЄДРПОУ

Територія

20050342

за КОАТУУ 8038200000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

230
72.19

Середня кількість
працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон

01103, м. Київ, вул.Кiквiдзе, буд.18А
Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2014 р.
Актив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби:

1010

7.5

0

- первісна вартість

1011

154.8

154.8

- знос

1012

( 147.3 )

( 154.8 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

175

175

Усього за розділом I

1095

182.5

175

Запаси

1100

1212.5

2105.8

- у тому числі готова продукція

1103

52.4

101.0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

249.1

457.2

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

0

1.8

- у тому числі податок на прибуток

1136

0

0

I. Необоротні активи

II. Оборотні активи

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

215.3

283.8

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

105.2

94.6

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

101.7

171.3

Усього за розділом II

1195

1883.8

3114.5

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

2066.3

3289.5

Пасив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

0.8

0.8

Додатковий капітал

1410

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

718

649.9

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

718.8

650.7

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування
та забезпечення

1595

0

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

- товари, роботи, послуги

1615

84.6

311.9

розрахунками з бюджетом

1620

86.5

49.6

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

- зі страхування

1625

27.3

7.7

- з оплати праці

1630

57

14.4

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

1092.1

2255.2

Усього за розділом IІІ

1695

1347.5

2638.8

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

2066.3

3289.5

I. Власний капітал

ІІІ. Поточні зобов’язання

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

518.4

2251.1

Інші операційні доходи

2120

82

8.6

Інші доходи

2240

11.3

5.9

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

611.7

2265.6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 444.5 )

( 2136.8 )

Інші операційні витрати

2180

( 235.3 )

( 408.6 )

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 679.8 )

( 2545.4 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

-68.1

-279.8

Податок на прибуток

2300

(0)

(0)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

-68.1

-279.8

Примітки до
балансу

не передбаченi

Примітки до
звіту про
фінансові
результати

не передбаченi

Керівник

Алесiн А.М.

Головний
бухгалтер

Алесiна Н.В.

