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I. Загальнi вiдомостi

1, Повне найменування eMiTeHTa

2. Органiзацiйно-правова форма

3. Код за СДРПОУ

цриватне акцiонерне товариство "МiраКом Украiна"

Приватне акцiонерне товариство

23382671

4. Мiсцезпаходження

м. Киiв , Голосiiвський,01032, м.КиТв, Саксаганського, 91, оф.1

5. Мiжмiський код, телефон та факс

(а 4 q2в б 5 0 l (044)223 6 5 0 l
6, Елекгронна цоштова адреса

guk@radiocorp.com.ua

II. Щанi про дату та мiсце оприлюднення рiчноi iнформацii

l. Рiчна iшформацiя розмiщена у загальнодосryпнiй iнформацiйнiй базi даних koMicii 30.04.20l8

(дата)

30.04.2018

(лата;

30.04.2018

(дата)

www.krainafm.com.Lla в мережi IHTepHeT

(адреса сторiнки)

eMiTeHTa цiнних паперiв

(дата)



Змiст

1. OcHoBHi вiдомостi про eMiTeHTa Х
2. Iнформацiя про одержанi лiцензii (дозволи) на oKpeMi види дiяльностi
3. Вiдомостi щодо участi eMiTerrTa в cTBopeHHi юридичних осiб

4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря

5. Iнформацiя про рейтингове агентство

6. Iнформацй про засцовникiв та,/або уrасникiв eMiTeHTa та кiлькiсть i BapTicTb акцiй (розмiру часток, паiв) х
7. Iнформацiя про посадових осiб eMiTeHTa:

1) iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб eMiTeHTa Х
2) iнформацiя про володiнЕя посадовими особами eMiTeHTa акцiями eMiTeHTa Х
8. Iнформацiя про осiб, що володiють l0 вiдсотками та бiльше акцiй eMiTeHTa Х
9. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв Х
l0. Iнформацiя про дивiденди

ll. Iнформацiя про юридичних осiб, посJtугами яких користуеться eMiTeHT

l2. Вiдомостi про чiннi папери eMiTeHTa:

l) iнформачiя про випуски акцiй eMiTeHTa Х
2) iнформацiя про облiгацii eMiTeHTa

3) iнформацй про iншi цiннi папери, виrц.rценi eMiTeHToM

4) iнформацiя про похiднi цiннi папери

5) iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду

l3. Опис бiзнесу

14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дйльнiсть eMiTeHTa:

l) iнформацй про ocHoBHi засоби eMiTeHTa (за залишковою вартiстю) Х
2) iнформацй щодо BapTocTi чистих активiв eMiTeHTa х
3) iнформачiя про зобов'язання та забезпечення eMiTeHTa Х
4) iнформацй про обсяги виробництва та реалiзацii основних видiв продукцii

5) iнформацiя rrро собiвартiсть реалiзованоi продукцii

6) iнформацiя про прийняття рiшення про попереднс цадання згоди ца вчиненнrI значних правочинiв

7) iнформацiя про прийнятгя рiшення про надання згоди на вчиненнrI значних правочинiв

8) iнформачiя про прийняття рiшення цро надання згоди Еа вчиIlення правочинiв, щодо вчинеЕня яких е
заirrтересованiсть

15. Iнформацiя про забезпеч9ння вицуску боргових цiнллих паперiв

16. Вiдомостi щодо особдивоi iнформацii та iнформацii про iпотечнi цiннi папери, що виник.tла протягом звiтногоперiоду --r-_-__ -,,_ х
17. Iнформацiя про стан корпоративного управлiнrrя Х
18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй

19. Iнформацiя uро склад, струкгуру i розмiр iпотечного покритгя:

1) iнформацiя про розмiр iпотечного цокриття та його спiввiдцошенrrя з розмiром (сумою) зобов'язаць за
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям

2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними
облiгацiями з ццм iпотечним покриттям на кожну даry пiсля змiн iпътечних активiв у складi iпотечного покриття,
якi вiдбулися протягом звiтцого перiоду

3) iнформацй про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включенIuI нових iпотечцих акгr,rвiв
до скJIаду iпотечного покриття

4) вiдомостi про струкryру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпоточних активiв та iцших акгивiв
на кiнець звiтного перiоду

5) вiдомостi щодо пiдстав виникнеЕнrт у eMiTeHTa iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають
iпотечне покриття за стацом на кiнець звiтного року
20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником cTpoKiB сплати чергових платежiв за кредитними
договорамИ (договорамИ позики), права вимогИ за якимИ забезпеченО iпотоками, якi включено до скJIаду
iпотечного покриття

21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв



22. Iнформацiя щодо реестру iпотечних активiв

23. OcHoBHi вiдомостi про ФОН

24. Iнформацiя про випуски ссртифiкатiв ФОН

25, Iнформацiя про осiб, цо володiють сергифiкатами ФОН

26. Розраryнок BapTocTi чистих акгивiв ФОН

27. Правила ФОН

28. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)

29. Тsкст аииторського висновку (звiry)

30. Рiчна фiнансова звiтнiсть

3l. Рiчна фiнансова звiтнiсть, склад9на вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (у разi
наявностi)

32. Рiчна фiнансова звiтнiсть пор}л{ителя (страховика/гаранта), що здiйснюе забезпечення випуску боргових

цiнних гrаперiв (за кожним суб'екгом забезпечення окремо)

33. Звiт про стан об'екга HepyxoMocTi (у разi eMicii цiльових облiгацiй пiдприемств, виконаншI зобов'язань за
якими здiйснюеться IIlJuIxoM передачi об'екта (частини об'екта) житлового будiвничтва)

34. Примiтки
У зв"язку з вiдсугнiстю iнформацii не заповн9IIо TaKi роздiли звiry: - лiцензii (лозволи) на oKpeMi види дiяльностi
не одержувirлись; - eMiTeHT не брав участь у cTBopeHHi юридичних осiб; - посада корпоративного сецретаря в
Товариствi вiдсутня; - рейтингова оцiнка не проводилась; - дивiденди не нЕ)аховува-тrись i н9 виплачувiшIись; -
цiльовi облiгацii, iншi та похiднi цiннi папери не випускаJIись - борговi цiннi папери IIе випускЕrлись; - товариство
не викупЕ}ло власнi акцii протягом звiтного перiоду та не отриNtувало сертифiкатiв цiнних паперiв. - Iнформацiя
про обсяги виробництва та реалiзацii основцих видiв продукцii та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованоi
uролукцii не заповнюеться, оскiльки товариýтво не займаеться видами дiяльностi, що клrасифiкуються як
переробна, добрна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергii, газу та води за
класифiкатором видiв економiчноi дiяльностi. - ювариство не скдадае фiнансову звiтнiсть у вiдповiдпостi до
Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi, -рiшення про поцередЕс IrадашuI згоди на вчиненIuI значних
правочинiв не приймалось, - рiшення про надання згоди на вчинеЕня значних правочинiв не приймалось, -

рiшення про надання згоди на вчинення зЕачних правочинiв, щодо вчиненЕя яких с заiнтересованiсть не
приймалось.

х

х



III. OcHoBHi вiдомостi про емiтепта

1. Повне нйменування

приватне акцiонерне товариство "МiраКом YKpaiHa"

2. Серiя i номер свiдоцтва про державЕу реестрацiю юридичноi особи (за наявностi)

А01 }l! 215245

3. Дата проведення державноi реестрачii
30. l0.1995

4. Територiя (область)

м. Киiв

5. Стаryтний капiтал (грн)

l000

6. Вiдсоток акцiй у статутному капiталi, що Еалежить державi

0

7. Вiдсоток акцiй (часток, паТв) статутною капiталу, що п9редано до статугного капiтатry державного (нацiонального)
акцiонерного товариýтва таlабо холдинговоТ компанii

0

8. Середня кiлькiсть працiвникiв (осiб)

0

9. OcHoBHi види дiяльностi iз зазначенням найменування виду дiяльностi та коду за КВЕ,Щ

63. l 1 оброблення даних, розмiщення iнформацii

59. l l виробництво KiHo- та вiдеофiльмiв

73.1 l рекламнi агентства

1 0. Органи управлiння пiдприемства

Вiдповiдно до аб.2 пп.5 ч.1 пуЕкту 4 Роздiлу III ПоложенняNs2826 - iнформацiю про органи управлiння eMiTeHTa не
зirповнюють емiтеrrти-акцiонеркi товариства.

1l, Банки, що обоrгуювують eMiTeHTa:

l) найменування банку (фiлii, вiддiлення банку), який обсlryговуе oMiToHTa за поточним рахунком у нацiональнiй валютi

ПРАВЕКС БАНК
2) МФО банку

з2|98з

3) поточний рахунок

2600600650326

4) наймегryвання банку (фiлiТ, вiддiлення банку), який обслуговуе eMiTeHTa за поточним рахуЕком у iноземнiй вшiютi

5) МФО банку

6) поточний рахунок

IY. Iнформацiя про засновпикiв таlабо учасникiв eMiTeHTa та кiлькiсть i BapTicTb акцiй фозмiру часток,
паiв)

Найменування юридичноi
особи засновника таlабо

учасппка

Iдептифiкацiйний код юридичноi
особи засновника та/або учасника

мiсцезнаходження
ВИсоток акцiй (часгок, паiв), якi rrалеltать
засповнику та/або учаснику (вiд загальпоi

кiлькостi)

Ед Венче Рейдiо Б.В. 32l6813,7
1411КНiдерланди

Наарден Флеволаан,
41

l00

Прiзвище, i]tI"я, по батьковi фiзичноi особи
ВЦсоток акцiй (часток, паiв), якi налerкать
засItовниIqу та/або учаснику (вiд здгальноi

кiлькостi)

Усього 100

Y.Iнформацiя про посадових осiб eMiTeHTa

1. Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб eMiTeHTa



l) посада*

генеральний директор

2) прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичноi особи або повне наймецrвання юридичноi особи

Гук Наталiя Володимирiвна

3) iдентифiкацiйний код юридичноi особи

23з8267l

4) piK народження**

l973

5) ocBiTa**

вища

6) стаж роботи (poKiB)**

z8

7) найменрання пiдприсмства та попередня посада, яку займав**

юловний юрист ТОВ "ЦТС"

8) лата набуття повноважень та TepMiH, на який обрано (призначено)

28.04.20 l5 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов"язки посадовоi особи визначенi стаryтом i посадовою iнструкчiею. Винагорода в грошовiй та в
наryральнiй формах посадовiй особi eMiTeHTa IIе вказу€ться. Змiни у п9рсонЕrльному складi посадових осiб вiдбулись у зв"язку
зi звiльненням за власним бажанням Шилька П.Ю. Непогашеноi судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа
емiтепта не ма€. Загальний стаж роботи Гук Н.В. 28 poKiB. Протяюм попереднiх п"яти poKiB посадова особа займала посаду
годовЕого юриста ТОВ "ЦТС", годовного юриста ПрАТ "Радiокомпанiя ur.AIIAu. Посадова особа не дала згоду на розцритгя
паспортних даних.
* Якщо iнформацiя розкривасться стосовно членiв нагlrядовоi ради, додатr<ово зi}значаеться, чи с посадова особа акцiонером, представником акцiонера,
представником групи акцiояерiв, незалежним диреюором.
** Заповнюеться щодо фiзичних осiб.



2. Iнформацiя про володiння посадовими особами eMiTeHTa акцiями eMiTeHTa

Посада

IIрiзвище, iпr'я, по батьковi Iдептифiкацiйний
код юридичноi

особи

кiлькiсть
акцiй
(шъ)

вiд загальноi
кiлькостi акцiй

(у вiдсотках)

Кiлькiсть за впдами акцifi

посадовоi особи або повне
наймепування юридичноi

особи

простl
lMeHHl

простi на
пред'явника

привUI€иовднr
lMeHHl

прlлвiлейованi
на

пред'явпика

l 7 3 4 б 7 8 9

генеральний

дирекюр
Гук Наталiя Володимирiвна 23з826,7 | 0 0 0 0 (l 0

Усього 0 0 0 0 0 0



YI.Iнформацiя про власникiв пакетiв, яким належить 10 i бiльше BЦcoTKiB акцiй eMiTeHTa (для
акцiоперних товариств, KpiM публiчних) / Iнформацiя про власникiв пакетiв, яким належить 5 i бiльше

BИcoTKiB акцiй eMiTeHTa (для публiчних акцiонерних товариств)

*.Щля юридичноi особи - нерезидента зазЕачаеться Ko.dHoMep з торговельною, банкiвського чи судового реестру, реестрацiйного посвiдчення мiсцевою
органу шади iноземноi держави про ресстрацiю юридичноi особи.
**Зазначасться "фiзична особа", якщо фiзична особа не дала згоди на розкритгя прiзвища, iMeHi, по батьковi (за наявностi).

Найменування
юридичноi особrr

Iдентифiкацiйний код
Мiсцезнаходження

кiлькiсть
акuiй (шryк)

ВИ загальноi кiлькостi
Клькiсть за видами

акцiй

юридичноi особrr* акцiй (у вiдсотках) простi
iMeHHi

привrлеиованl
lMeuнl

Ед Венче Рейдiо
Б.в.

з2168137
l4l 1К Нiдерланди Наарден

Наарден Флеволаан,41
l00 l00 100 0

Прiзвпще, iпl'я, по батьковi фiзrrчноi особп**
кiлькiсть

акцiй (штук)
Вiд загальноi кiлькостi

Кiлькiсть за видами
акцiй

акцiй (у вiдсотках) простI

lMeHHl

ппивlлеиованI

lMeHHl

Усього l00 100 100 0



VII.Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв

Вид загальних зборiв*
черговi позачерговi

х
.Щата проведепня 28.04.2011

Кворум зборiв** 100

Перелiк питань, що розглядaцися на загаJIьЕих зборах: 1.Про розгляд звiту ГенерilIьного дирекюра Товариства за
2016 piK, прийrrятrя рiшення за наслiдками розгJIяду цьою звiту. 2. Про розгляд звiry ревiзiйноi KoMicii февiзора)
Товариства за 2016 piK, прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiry. 3. Про розглял звiry наглядовоi

ради Товариства за 2016 piK, прийнятгя рiшення за наслiдками розгляду цього звiту. 4.Про затверджеrтня рiчною
звiry Товариства за 2016 piK. 8.Про розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 20lб piK. За результатами розгляду
питань порядку денною: 1. Затверджено звiт Генерального диреюора Товариства за 2016 piK. 2,взято до вiдома
iнформацiю про вiдсутнiсть у Товариствi ревiзiйноi KoMicii февiзора) та про неможlrивiсть розглялу звiry
ревiзiйноi KoMicii (ревiзора) про перевiрку фiнансово-юсподарськоi дiяльностi Товариства у 2016 рочi. 3. взято до
вiдома iнформацiю про вiдсутнiсть у складi органiв управлiння та кOнтролю Товариства нагляловоi ради та про
неможливiсть розглялу звiry наглядовоi ради за 2016 piK акчiонерами Товариства, 4. затворджсно рiчний звiт
Товариства за 2016 piK. 5.взяm до вiдома iнформацiю про вiдсугнiсть прибугку (збитку) Товариства за

результатами дiяльностi у 20lб рочi.

* Поставити помiтку "Х" у вiдповiднiй графi.
** У вiдсотках до загальноТ кiлькtrсгi пrлuсiв.

Опrrс



Х. Вiдомостi про цiннi папери eMiTeHTa

1. Iнфорпrацiя про випуски акцiй

,Щата

реестрацii
випуску

Номер
свiдоцтва

про

ресстрацiю
випуску

Найменування
органь що

заре€стрував
випуск

Мiжнародний
Иентцфiкацiйншй

но1|{ер

Тип цiнцого
паперу

Форма
iснуванпя та

форма випуску

номiнальна кiлькiсть Здгальна Частка у
статlтному
капiталi (у
вiдсотках)

BapTicTb
акчiй (грн)

акцiй
(штук) BapтrcTI'

(грн)

1
,, 3 4 5 б

,| 8 9 10

30.04.2018 83/l 0i 1/1 0

Територiальне

управлiння
.Щержавноi

KoMicii з цiнних
паперiв та

фондовою
ринку в м.Кисвi

та Киiвськiй
областi

UA4000078497
Акцiя проста

бездокументарна
iMeHHa

Бездокументарнi
iMeHHi

10 l00 1000 100

Опис Iнших акцiй товариство не випускало. Фаrсла лiстинry/делiстинry не вiдбувалися.



ХII. Iнформацiя про господарську та фiнапсову лiяльнiсть eMiTeHTa

l. Iнформацiя про ocHoBHi засоби eMiTeHTa (за залишковою вартiстю)

Найменуваншя основних
Власнi ocHoBHi засоби (тис. грн.)

Орендовапi ocHoBHi засоби (тис.
грн.)

Осяовнi засобп, всього (тис. грп.)

засобiв на початок
перiоду

на кrнець
перIоду

на початок
перiоду

па кiнець
перIоду

па початок
перiоду

ца кlнець
перlоду

1. tsиробничого цризначення: 0 0 0 0 0 0

булiвлi та спорули 0 0 0 0 0 0

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0

транспортнi засоби 0 0 0 0 0 0

земельнi дiлянки 0 0 0 0 0 0

tншl 0 0 0 0 0 0

2. Невиробничого
лризначоншI:

0 0 0 0 0 0

булiвлi та спорули 0 0 0 0 0 0

маrцини та обладнанrrя 0 0 0 0 0 0

транспортнi засоби 0 0 0 0 0 0

земельнi дiлянки 0 0 0 0 0 0

lнвестицlина HepyxoMlcTb 0 0 0 0 0 0

1ншl 0 0 0 0 0 0

Усього 0 0 0 0 0 0

опис Станом на З|.l2.20l'7 року ocHoBHi засоби на балалсi товариства не облiковуються. Обмежень використання майна
eMiTeHTa немае.

2. Iнформацiя щодо BapTocTi чистих активiв eMiTeHTa

Найпrенування
показнпка

За звiтний перiод За попереднiй перiод

Розрахункова
BapTicTb чистих
акгивiв (тис.
грн)

0 0

Статутний
капiтал (тис,
грн.)

l 1

Скориюваний
статутний
капiтал (тис.
грн)

l 1

опис

Використана методика розрахунку BapTocTi чистих акгивiв eMiTeHTa за попереднiй та звiтний перiод вiдповiдно до <<Методичних

рекомендацiй щодо визначенtul BapocTi чистrтх акгивiв акцiонерних томриств), затвердкенЕх рiшенням .ЩКLЩIФР вiд 17.11.2004p,
J'&485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансовоi звiтностi). Рiзниця мiж розрахуяковою вартiстю чистих акгивiв i статупrим
капiталом на кiнець звiтного перiоду становить - - l тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих акгивiв та скоригованим
стат)пним капiтмом на кiнець звiтного перiоду становить - -l мс.грн. Рiзниця мiж розрахрlковою вартiстю чистих акгивiв та
стаryтним капiталом на кiнець попередньою перiолу становить - -l тис.грн. Рiзниця мiж розрац/нковою вартiстю чисмх акгивiв та
скоригованим стацдним капiталом на кiнець попередньою перiоду становить - -1 тис.грн.

Висновок

BapTicTb чистих активiв акцiонерного товариства меЕша вiд стацrтного KarriTмy (скориюваною). BapTicTb чистих акгивiв товариства
менша вiд мiнiмшlьною розмiру статутного капiта"ту, встановленого законом. Вiдповiдно до вимог п.3 сг.l55 Щивiльного кодексу
Украiни передбачена лiквiдацiя товариства (або, згiдно iз Законом кПро акцiонернi товариства>, товариство зобов'язане протяюм 10
мiсяцiв з дати настання TaKoi невiдповiдностi усунри iф.

3. [нформацiя про зобов'язання та забезцечення eMiTeHTa

Вiдсоток за користування
коштамп (вiдсоток рiчних)

Зобов'язання за цiнними папераNIи

за облiгацiями (за кожним випуском):



за iпотечпими цiнними паперами (за r<ожним власIlим
виrryском):

х 0 х х

за сергифiкатами ФОН (за кожним ыIасЕим випуском): 0 х
за векселями (всього) х 0 х х
за iтшими цiнними паперами (у тому числi за похiдними
цiнними папорами)(за ко)f,тим видом):

х 0 х х

за фiнансовими iцвестицiями в корпоративнi права (за
кожним видом):

х 0 х х

Податковi зобов'язання х 0 х х
Фiнансова допомога на зворотнiй ocHoBi х 0 х х
Iншi зобов'язання та забезпечення х 0 х х
усього зобов'язань та забезпсчень х 0 х х
опис: Станом на 31.12.2017 року Товариство зобов"язань не мае.

ХY. Вiдомостi про аудиторський висповок (звiт)

Найменування аудиторськоi фiрми (П.
I. Б. аудиюра - фiзичноi особи -
пiдприсмця)

ТОВ "Аудиторська фiрма "Мёрirrченко i партнери"

Кол за е.ЩРПОУ феестрацiйний номер
облiковоi картки* платника податкiв -

фiзичноi особи)
3 1283061

Мiсцезнаходження аудиторськоi фiрми,
аудитора

вул.Старонаводницька, 4, оф.50, м.КиiЪ, 0 l 0 1 5

Номер та дата видачi свiдоцтва про
включення до Реестру аяиторських
фiрм та аудиторiв, виданого
Аудиторською паJlатою Украiни

2614 18.05.2001

Реестрацiйний номер, серiя та номер,
дата видачi та строк дii свiдоцrва про
внесоЕшl до ро€стру аудиторських

фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки професiйнттх

учасникiв ринку цiнних паперiв**

дlн д/н д/н д/tl

Номер та дата видачi свiдоцтва про
вiдповiднiсть системи контролю
якостi, виданою Аудиторською
палатою УкраiЪи

д/н

Звiтний перiод, за який проведений
аудит фiнансовоi звiтностi

01 .01.2017
з1.12.20],7

!1TlKa аудитора*** безlrrrовно -позитивна

Пояснювальний параграф (у разi
наявностi)

СтаноМ Ha31.12.20|7 р. розпriР чистих активiВ пiдпрltспtства ма€ негативне значення i ск;lадае 300 грн.
Вiдповiдно дсl cTaTTi l55 Щl,rвiльного код9ксУ YKpaiHlr, в цьому вlIпадк}'пiдлрttслtство зtlбtlв''язане оголосити

пр0 зменшення свог0 статутногсl капiталу i зrресстрl,ваrи вiдповiднi змiни до статуту. KpiM того, стаття 155 ЩК
УКРаiНи ПеРелбачас. що ц випадку якщо вартiсгь чtlсгltх акгивiв сtlс Ntенше, нiж вttзначений,]аконом

мiнiмальний розпtiр статутного капiталу, таке пiдпрllслtтво пiдлягас лiквiдацii. АудлIторам не доведено про
намlри шо до з}lсншення стаtуlного Klnira.ry.

Номер та дата договору на проведення
аудиту

6

05.02.20l8

,Щата початку та дата закiнченш1 аудиту 15.02.2018
27.02.2018

.Щата аулиторського висновку (звiry) 2,1 .02.20118

Розмiр винагороди за гIроводення

рiцrого аудиту, грЕ 6000

* Серiя та номер паопорта для фiзичних осiб, якi через cBoi релiгiйнi п9рекоЕання вiдмовrrяються вiд прийняття ресстрацiйного номора облiковоi картки
IшаIника податкЬ та офiчiйно повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у паспортi.
*+ Заповнюеться омiтентами - професiйними учасниками ринку цiнних паперiв.



Iнформачiя про стан корпоративного управлiння

ЗАЬЛЬНI ЗБОРИ АКЦIОНЕРIВ

Яlсу кiлькiСть загальних зборiв було проведецо за минулi три роки?

Який орган здiйснював peecTpauilo акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв останнього разу?

який орган здiйснював контроль за станом реестрацii акцiонерiв або ix представникiв для участi в ocTaHНix загальЕих

зборах (за наявностi контролю)?

У який спосiб вiдбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Якi були ocHoBHi причини скликання ocTaHHix позачергових зборiв?

Чи проводилпсь у звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосуваIIня? (TaK/Hi)

У разi скликання позачергових загальних зборiв зазначаються ii iнiцiатори:

JS з/п PiK Кiлькiсть зборiв, усього У тому числi позачергових

l 201,7 l 0

2 z 2 1

J 2 2 1

Так Hi

Ресстрацiйна комiсй, призначена особою, що скликала загальнi збори х

Акцiонери х

,Щепозитарна установа
х

Iнше (запишiть): Товариство мас сдиЕою акцiонера, вiдтак росстрацiю здiйснювали представники

акцiонера самостiйно.
Hi

Так Hi

Нацiонапьна комiсiя з цiнних паперiв та фондовоm ринку х

Акцiонери, якi володiють у сукупностi бiльше нiж l0 вiдсоткiв х

Так Hi

Пiдняттям каргок х

БюлетеrrяпIи (таемне юлосування) х
Пiдняттям рук х

Iнше (запишiть): Товариство мас €д}lного аltцiонера, вiдтак голосування вiдбу.rось штtяхом прийтшгтя

рiшснь.
Так

Так Hi

Реорганiзачiя х

Додатковий випуск акцiй х

Унесення змiн до статуту х

Прийняття рiшення про збiльшення стац/тного капiтапу товариства х

Прийняття рiшення про зменьшоння статутного капiталу товариства х

Обрання або припинення повноваrкень юлови та T ленiв наглядовоi ради х

Обрання або припинення повноважень членiв виконавчого оргаЕу х

Обрання або припивення повноважень членiв ревiзiйноi Koпlicii февiзора) х

.Щелеryвання додаткових повноважснь наглядовiй радi х

Iпше (запишiть): Причиною скликання ocTaHHix позачергових зборiв було встановлення оплати працi

генераJIьному дирсктору.
Так

Наглядова рада

Виконавчий орган

Hi



Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) х

Дкцiонери (акчiонер), якi на день поданнrI вимоги оукупно с власниками l0 i бiльше вiдсоткiв простих

акцiй ювариства
Ед Венче Ройдiо Б.В.

Iвше (зазначити) Ед Венче Рейдiо Б.В.

у разi €кликання, але не шроведення чергових загальних зборiв зазнача€ться прllчина ix цепроведення Збори проведенi.

У разi скпикання, але це проведення позачергових загаJIьних зборiв зазнача€ться причина ix Збори

непровед€ння Цроведенi.

ОРГАНИ УПРАRIIIННЯ

якпй склад цаглядовоi ради (за наявностi)?

Чи проводила наглядова рада саN,Iооцiнку?

ооцiнка наглядовоi ради не проводилась,

Скiльки разiв ца piк у середньому вИбувалося засiдання наглядовоi ради протягом ocTaнHix трьох poKiB?

якi саме комiтети створено в сIспадi цаглядовоi ради (за наявностi)?

Оцitlка роботи KoMiTeTiB не проводиJIась.

Оцiнка роботи комiтетЪ н9 проводиJIась.

Чи створено в акцiонерному товариствi спецiальну посаду корпоративного секретаря? (TaK/Hi)

Яким чином впзнача€ться розмiр винагороди членiв наглядовоi ради?

(осiб)

Кiлькiсть членiв наглядовоi ради, у тому числr: 0

членiв наглядовоi ради - акцiонерtв 0

членiв наглядовоi ради - представникiв акцiонерiв 0

членiв наглядовоi ради - незалежних директорlв 0

членiв наглядовоi рали - акцiонерiв, що володiють бiльше нiж 10 вiдсотками акцiй 0

членiв наглядовоi ради - акцiонерiв, що володirmь менше нiж 10 вiдсотками акцiй 0

членiв наглядовоi рали - представникiв акцiонерiв, що володiють бiльше нiж l0 вiдсотками акцiй 0

членiв наглядовоi ради - представникiв акцiонерiв, що володiють менше нiж 10 вiдсотками акцiй 0

Так Hi

Складу х

Органiзацii х

.Щiяльностi х

Iнше (запишить) Самооцiнка наглядовоТ ради не проводилась.

Так Hi

Стратегiчного планування х

Аулиторський х
З питань признач9нь i винагород х

Iнвестицiйний х

Iншi (запишiть) Наглядова рада не обиралась аrщiонером

Iншi (запишiть)
У складi наглядовоi ради не cTBopeHi будь-

якi комiтети

Так Hi

Винагорода с фiксованою сумою х
Винагорода е вiдсотком вiд чистого прибутку або збiльшення ринковоi BapTocTi акцiй х
Винагорода вигrлачу€ться у виглядi цiнttих паперiв товариства х
ilлени наглядовоi ради не отримують винаюроди х

Hi



Наглядова рада у товариствi не обиралась.
Розмiри винагороди члеЕiв наглядовоi ради

Так Hi

Галузевi знапня i досвiд роботи в гатryзi х
Знання у сферi фiнаrrсiв i менедхменry х
Особистi якостi (чеснiсть, вiдповiдальнiсть) х
Вiдсутнiсть конфлiкry iHTepeciB х
фаничний BiK х
Вiдсутнi будь-якi вимсlги х
Iнше (запишiть): д/н х

Якi з впмог до членiв наглядовоi ради викладепi у BнyTpimнix документах акцiонерного товариства?

Коли останцiй раз було обрано нового члена наглffдовоi ради, яким чином BiH ознайомився зi своiми правамц та
обовlязками?

Чш створено у вашому акцiонерному товариствi ревiзiйну комiсiю або введено посаду ревiзора? (так, створено
ревiзiйну Koмiciю / так, введено посаду ревiзора / Hi)
якщо в товариствi створено ревiзiйну комiсiю:

кiлькiсть членiв ревiзiйноi KoMiciI 0 оеiб;

Скiлькп раЗiв па piK у середньому вiдбувалося засИання ревiзiйноi KoMicii протягом останпiх трьох poKiB? 0

ВИповiднО до статуry вашогО акцiонерноГо товаристВа, до компеТенцii якого з органiв (загальнпх зборiв акцiонерiв,
наглядовоiради чI( Виконавчого органу) палежить вирiцецня кожцого з цих питань?

Чи мiстить статут акцiонерного товариства положення, яке обмежус повноваженця виконавчого органу приймати
рiшення про укладенця договорiв, враховуючи iх суму, вiд iMeHi акцiонерного товариства? (TaK/Hi) Так

н1

Так Hi

Новrтй член наглядовоi ради самостiйно ознайомився iз змiсгом внутрiшнiх докуrrлентiв акцiонерною
товариства х

Було проведоно засiдання наглядовоi ради, на якому новою члена наглядовоi ради ознайомили з його
правами та обов'язками х

,Щля нового члена наглядовоi ради було органiзовано спецiальне навчашtя (з корпоративного улравrriння
або фiнансового менеджменry) х

Ycix членiв наглядовоI ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена х
Iнше (запишiть) Наглядова рада не обирмась.

Загальнi
зборп

акцiонерiв

Еаглядова
рада

виконавчий
орган

Не налеlкпть до
компетенцiI

жодного органу

Визначення основних напрямiв дiяльностi (стратегii) Так Hi Hi Hi

затвердження планiв дiяльностi (бiзнес_планiв) Hi Hi Так Hi

Затвердження рiчного фiнансового звiту або балансу, або бюджету Так Hi Hi Hi

Обрання та припиненIш повноважень голови та членiв викцrнавчого органу Так Hi Hi Hi
Обрання та припинення повноважень голOви та членiв ваглядовоi ради Так Hi Hi Hi
Обрання та припинення повноважень голови та членiв ревiзiйноi KoMicii Так Hi Hi Hi

Визначення розмiру винагороди для голови та членiв виконавчого органу Так Hi Hi Hi

Визяачення розмiру винагороди для голови та членiв наглядовоi ради Так Hi Hi Hi

Прпйнятгя рiшепня про притягнення до майновоi вiдповiдальностi члонiв
виконавчок) оргаЕу Hi Так Hi Hi

Прийняття рiшення про додатковий випуск акцiй Так Hi Hi Hi

Прийняття рiшенrlя про викуп, реалiзацiю та розмiщення власних акцiй Так Hi Hi Hi

Затвердження зовнiшньою аудитора Hi Hi Так Hi

Затвердження договорiв, щодо якпх icHye конфлiкт iHTepeciB Hi Hi Так Hi



Чш мiстцть статуг або внутрiшнi документи акцiонерного товарцства цоложецця про конфлiкт iшTepeciB, тобто

суперечнiсть мiж особистими iнтересами посадовоi особи або пов'язаних з нек) осiб та обов'язком дiяти в iнTepecax
акцiоперного товарпства?(так/нi) Так

Якi документи iснують у вашому акцiонерному товарпствi?

Яким чшном акцiонери можуть отримати таку iнформацiю про дiяльнiсть вашого акцiонерного товарисТВа?

Чи гоryс акцiонерпе товарпство фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до мiжнародншх стандартiв фiнансовоi звiтностi?
(Tatc/Hi) Hi

Скiльки разiв на piK у середньому проводилися аlдиторськi перевiрки акцiонерпого товариства зовнiшнiм аиПтОРОМ
протягом остацнiх трьох poKiB?

Який орган приймав рiшення про затвердженпя зовнiшнього ацитора?

Так Hi

Положення про загальнi збори акцiонерiв х

Положення про наглядову раду х
Положення про виконавчий орган х

Положснпя про посадових осiб акцiонерною товариства х
Положення про ревiзiйну комiсiю (або ревiзора) х

Положення про aKuii акцiонерного товариства х

Положення про порядок розподiлу прибутку х
Iнше (запишiть): Iншi документи у товариствi не приймалися

Iнформачiя
розповсIqд2кусться

па загаJIьних
зборах

Публiкусгься у пресi,
оприлцднюеться в
загальнодоступнiй

iшформачiйпiй базiдаппх
НКЦПФР про рпнок

цiнншх паперiв

.Щокументи
цадаються для
ознайопlлення

безпосередньо в
акцiонернопrу

товариствi

Копii
докумецтiв
падаються
нд запит

акцiопера

Iпформацiя

розмiщусгься на
власнiй iнTepHeT-

сторiпцi
акцiонерпого
товариства

Фiнансова звiтнiсть, резуrътати
дiяльностi

Так Так Hi Так Так

Iнформачiя про акцiонерiв, якi
вододiють l0 вiдсоткiв та бiльше
статJдного капiталry

Так Так Hi Так Так

Iнформачiя про склад органiв

управлiння товариства
Hi Hi Hi Так Так

Статуг та впугрiшнi докуrионти Hi Hi Hi Так Hi

Проюколи загальних зборiв акцiонерiв
пiсля ix проведення

Hi Hi Hi Так Hi

Розйр винагороди посадових осiб
акцiонервого товариства

Hi Hi Hi Так Hi

Так Hi

Не проводились взагалi х
Менше нiж раз на piK х
Раз на piK х
Частiшс нiж раз на piK х

Так Hi

Загальнi збори акцiонерiв х
Наглядова рада х
Виконавчий орган х

lнше (запишiть) рiшення про затвердження аудитора
приймалось геЕер:rльним директором.

Чи змiнювало акцiонерне товариство зовнiшнього аудитора протягом ocтaнHix трьох poкiв? (TaK/Hi) Так



З якоi причини було змiнено аудптора?

Який орган здiйснював перевiрки фiнансово-господарськоi дiяльностi акцiонерного товариства в минулому роцi?

З iнiцiативи якого органу ревiзiйна комiсiя (ревiзор) проводпла перевiрку останнього разу?

Чи отрtlмувало ваше акцiонерне товариство протягом останнього року платнi посJIуги коцсультантiв у сферi
корпоративного управлiння чи фiнансового менеджменry? (TaKlHi) Hi

ЗЛЛУЧЕННЯ IНВЕСТИЦЙ ТА ВДО СКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВJIIННЯ

Чи планУе ваше акцiонерне товариство залучити iнвестицii кожним з цих способiв протягом насIупних трьох poKiB?

Чи планУс ваше акцiонерце товариство залучити iноземнi iнBecTlrцii протягом цаступних трьох poKiB*?

Так Hi

Не задовольняв професiйний piBeHb х
Не задовольняли )^.Iови договору з аудитором х
Аудитора було змiнено на вимогу акцiонерiв х

IHrue (запишiть) товариство змiнювало аудитора, оскiльки не
ЗаДОВОЛЬНЯЛИ Уlt{ОВИ ДОГОВОРУ,

Так Hi

Ревiзiйна комiсiя (рсвiзор) х
Наглядова рада х
Вiддiл внутрiшнъого аудиту акцiонерного товариства х
Сюроння компанiя або стороннiй консультант х
Перевiрки не проводились х

Iнше (запишiть)
перевiрки фiнансово-юсподарськоi

дiяльностi iншими органами не
проводилисъ.

Так Hi

З власноi iнiцiативи х
За доруrенням загальних зборiв х
За доруlенням наглядовоi ради х
За зверненням виконавчого органу х
На вимогу акцiонерiв, якi в сукупностi володiють понад 10 вiдсоткiв голосiв х

Iнше (запишiть) Ревiзiйна комiсiя не проводила перевiрку,
так як не сформована акцiонером.

Так Hi
Виrryск акцiй х
Витryск депозитарних розписок х
Випуск облiгацiй х
Кредити банкiв х
Фiнансування з державного i мiсцевих бюджетiв х
Iнше (запишiть): зал1"lення cTopoHHix iHBecTopiB

Так, ужо ведемо переговори з потенцiйним iHBecTopoM

Так, плануемо розпочати переговори

Так, плануемо розпочати переговори в насryпному роцi

Так, плануемо розпочати переговори протягом двох poKiB

Hi, не плануемо за-тrIати iноземнi iнвестицii протягом наступних трьох poKiB

не визначились х



ЧП ПЛаПУС ВаШе акцiонерпе товариство вкпк)чити власнi акцiiдо лiстингу фопдових бiрж протягом насryпцшх трьох
poKiB? (TaK/lri/He визначились) Hi

Чп змiнrовало акцiонеРце товарисТво особу, яка веде облiк праВ власностi на акцii У депозитарнiй системi Украiни
протягом ocTaHIIix трьох poKiB? Hi

Чи маС акцiонерне товариство вдаснцЙ кодекс (приrrципи, правшла) корпоратIIвного управлiння? (TaK/Hi) Hi

У разi наявностi у акцiонерного товариства кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння вкажiть дату його
прийняття: ; яким органоМ управлiння прийнятий: кодекс корпоративного управJIiння товариством не приймався.

чш оприлюднено iнформацiю про прийняття акцiонерним товариством кодексу (принципiв, правпл) корпоративного
управлiння? (TaK/Hi) Hi; укажiть яким чином його оприлюднецо: кодекс корпоративного управлiнпя товариством п€
прr.rймався, iнформацiя не оприлюднювалась.

вкажiть iнформаuiю щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративцого управлiння (принципiв, правил) в
акцiонерному товариствi (з посиланням на джерело розмiщення ik тексry), вiдхилення та причини такого вiдхилення
протягом року

кодекс корпоративного управлiння товариством не приймався.



ФIнАнсовI,ilп звIт
суБ,€ктА мАлого шдпри€мництвА

Пiдприемство

ТериторЬ

Оргавiзацiйно-правова

форма господарюваннrI

Вrлд економiчноi
дiяльностi

Середня кiлькiсть
працiвникiв

приватне акцiонерне товариOтво "МiраКом YKpaiHa"

вул.Саксаганського,9 1, кв. l, м.Киiв, тел (044)223650 1

1. Баланс
на 31.12.2017 р.

Щата(рiк, мiсяць, число)

за С{РПОУ

за КоАТУУ

заКоПФГ

за КВЕЩ

Одиниця вимiру: тис.грн. з одIIим десятковим зЕаком

Адреса, телефон

Форма Л! 1-м

коди
2018|0ll01

2зз8267l

8000000000

2з0

63.11

Актив Код рядка
на початок звiтного

перiоду Еа кiпець звiтного перiоду

1 2 J 4

I. Необоротнi активи

Незавершенi капiтальнi iнвестицii 1005 0 0

OcHoBHi засоби: 10l0 0 0

- первiсна BapTicTb 10l1 0 0

- знос l0 l2 (0) (0)
!овгостроковi бiологiчнi аюиви: 1 020 0 0

flовгостроковi фiнансовi iнвестицii 1 0з0 0 0

Iншi необоротнi акrиви 1 090 0 0

Усього за роздiлом I l095 0 0

II. Оборотнi дктиви

Запаси l l00 0 0

- у тому числi готова продукцiя 1 103 0 0

поточнi бiологiчнi активи l ll0 0 0

.Щебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 1 l25 0 0

flебiторська заборюванiсть за розрахунками з бюджетом 1 l35 0 0

- у тому числi податок на прибуюк 1 1зб 0 0

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1 l55 0 0

Поючнi фiнансовi iнвестицii 1 l60 0 0

Грошi та i.x еквiваленти 1 165 0 0

Витрати майбутпiх перiодiв ||,70 0 0

Iншi оборотнi акгиви l l90 0 0

Усього за роздiлом II 1195 0 0

lll. Необоротпi активи, утрrrмувапi для продаrку, та групп вrrбl,гтя 1200 0 0

Баланс 1300 0.0 0.0



,Щолатковий капiтал 14l0 0 0

Резорвний капiтал 1415 0 0

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиюк) |420 _l,0 - 1.з

неоплачений капiтал |425 (0) (0)

Усього за роздiлом I 1495 0.0 -0.3

II..Щовгостроковi забов"язання, цiльове фiнансувапrlя та забезпечення l595 0 0

III. Поточнi зобов'язання

KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв 1 600 0 0

Поточна кредиторська заборгованiсть за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0

- товари, роботи, посJryги 1615 0 0

розрalхунками з бюджотом |620 0 0

у тому числi з податку на приб5пок |62| 0 0

- зi страхування |625 0 0.1

з оплати працi i630 0 0.2

,Щоходи майбрнiх перiодiв 1 665 0 0

Iншi поточнi зобов'язання 1 690 0 0

Усього за роздiлом III 1б95 0.0 0.3

IV. Зобовi'язання, пов"язанi з необоротними активами, утримуваними
для продажу та групами вибуття 1700 0 0

Баланс 1900 0.0 0.0



2. Звiт про фiнансовi результати
за 12 мiсяцiв р.

Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звiтяий перiод
За апалогiчпий перiод

попереднього року

l 1 з 4

Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 0 0

Iншi операцiйнi доходи 2I20 6.7 0

Iншi доходи 2240 0 0

Разом доходи (2000 + 2|20 + 2240) 2280 6.7 0.0

Собiвартiсть реалiзованоi продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 (0) (0)

Iншi операцiйнi витрати 21 80 (6.9) (0)

Iншi витрати 2270 (0) (0)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (6.9) (0)

Фiнансовий результат до оподаткуваЕня \2268 - 2285) 2290 -0.z 0

Податок на прибуток 2з00 (0) (0)

Чистий приброк (збиток) (2290 - 2300) 2з50 -0.2 0.0

Примiтки до балацсу д/rl

Примiтки до звiту про
фiнансовiрезультати 

Д/Н

Керiвник Гук Н,В.

Головний бухгалтер не передбачено


