Титульний аркуш

30.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 094-14
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор



Клюфас Степан Iванович
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "АВIКОС"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14308405
4. Місцезнаходження: 79018, Україна, Львівська обл., Залiзничний р-н, м.Львiв, вул.Стороженка, б.32
5. Міжміський код, телефон та факс: (032) 233-10-41, (032)233-41-16
6. Адреса електронної пошти: stklyufas@avikos.lviv.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): , 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
www.avikos.lviv.ua
30.04.2020

(URL-адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції щодо емітента

9. Опис бізнесу
X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
X
1) інформація про органи управління
X
2) інформація про посадових осіб емітента
X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
X
2) інформація про розвиток емітента
X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
X
4) звіт про корпоративне управління
X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
X
- інформація про наглядову раду
X
- інформація про виконавчий орган
X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
X
- повноваження посадових осіб емітента
X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
X
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 емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
X
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

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація про вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність
X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. 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 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 станом на кінець звітного року

38. 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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
Товариство не брало участi в створеннi юридичних осiб. 

Товариство не обирало корпоративного секретаря, тому що цю функцiю виконує у Товариствi ревiзiйна комiсiя. Товариством не призначено внутрiшнього аудитора.

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi немає.

Товариство не належить до жодних об'єднань пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агентство Товариством не надається, так як не є емiтентом, у статутному фондi якого є державна частка або що мають стратегiчне значення для економiки та безпеки держави або, якi займають монопольне становище. 

Дивiденди за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2019 роцi не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня. 

За звiтний перiод Товариством не було випущено iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери - вiдсутня (Товариством не здiйснювалась купiвля/продаж похiдних цiнних паперiв). Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. 

Товариством не забезпечувався випуск боргових цiнних паперiв. 

Вiдомостей щодо iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду, не було. 

Випуск iпотечних облiгацiй не здiйснювався. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття - вiдсутня, iпотечне покриття не здiйснювалось. 

Випадкiв прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття не виникало. Випуск iпотечних сертифiкатiв не здiйснювався. Iпотечнi актииви - вiдсутнi. Вiдомостi про ФОН - вiдсутнi. 

Випуск сертифiкатiв ФОН не здiйснювався. Немає осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не проводиться. Правила ФОН - не передбачено. 

Рiчна фiнансова звiтнiсть, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку не складалась. 

Аудит фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) за звiтний перiод не прововодився.

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - не складався.


ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "АВIКОС"
2. Скорочене найменування (за наявності)
	ПрАТ "АВIКОС"
3. Дата проведення державної реєстрації
	28.05.1998
4. Територія (область)
	Львівська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	149200
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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)
	13
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	72.19 - Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук
	26.30 - Виробництво обладнання зв'язку
	95.21 - Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, вiдтворювання звуку й зображення
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 325321
2) IBAN
	UA893253210000026003060027337
3) поточний рахунок
	UA893253210000026003060027337
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	д/в, МФО д/в
5) IBAN
	д/в
6) поточний рахунок
	д/в

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Протягом 2019 року змiн у структурi пiдприємства не вiдбувалося.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв (осiб) - 13.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв i сумiсникiв (осiб)- 0.
У 2019 роцi фонд оплати працi складав всього (тис. грн.) - 1 994,2.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента.
Програма заходiв щодо планування та змiцнення кадрової полiтики Товариства включає: набiр висококвалiфiкованих спецiалiстiв на мiсцевому ринку.
Положення про кадрову полiтику не створювалося.





Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
ПрАТ "АВIКОС" має встановлену та незмiнну за 2019 рiк облiкову полiтику, що регламентується ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, якi використовуються для складання та надання звiтностi встановленi наказом по ПрАТ. Бухгалтерський облiк на ПрАТ ведеться за журнально-ордерною формою рахiвництва згiдно затвердженого плану рахункiв, первинних документiв, вiдомостей й журналiв - ордерiв i в цiлому є задовiльним. Його органiзацiя вiдповiдає дiючим положенням та чинним нормативним документам. Своєчасно й з належним документальним оформленням проведена рiчна iнвентаризацiя товарно-матерiальних цiнностей, розрахункiв i грошових коштiв. Аналiтичний i синтетичний облiк наявностi i руху основних засобiв та нарахування амортизацiї i визначення зносу ведеться вiдповiдно по П(с)БО 7 "Основнi засоби". Облiк запасiв вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 "Запаси". Первiсна оцiнка запасiв проводиться за собiвартiстю. При списаннi застосовується метод ФIФО (за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв). Залишки на рахунках синтетичного бухгалтерського облiку вiдповiдають залишкам аналiтичного облiку. Витрати виробництва та обiгу ведуться за видами: прямi матерiальнi, на оплату працi, iншi прямi, загально-виробничi (за статтями) вiдповiдно до П(с)БО 16 "Витрати", а також галузевих типових положень по плануванню облiку i калькулюванню собiвартостi продукцiї, на основi документiв первинного облiку.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
Протягом звiтного перiоду виручка вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала 5 490,6 тис.грн. Основними напрямками науково-технiчної дiяльностi ПрАТ "АВIКОС" на сьогоднiшнiй день є:
- створення апаратно-програмного забезпечення приймання, обробки, вiзуалiзацiї, реєстрацiї та архiвацiї iнформацiї в реальному часi для прицiльних телевiзiйних головок класу повiтря-земля, космiчної iнформацiї видимої частини спектру;
- створення стереоскопiчних телевiзiйних систем для спостереження, дистанцiйного контролю та управлiння вiддаленими об'єктами та манiпуляторами;
- створення телевiзiйних систем виявлення, автоматичного супроводження i вимiрювання поточних кутових координат рухомих об'єктiв;
- розробка спецiальних телевiзiйних монiторiв для авiацiйної, бронетанкової i iншої технiки;
- розробка спецiальних пристроїв збору та формування службової телеметричної iнформацiї;
- розробка пультiв диспетчерiв управлiння повiтряним рухом.
В рамках вказаних напрямкiв пiдприємство на даний час виконує розробки в iнтересах Мiнiстерства оборони України, Нацiонального космiчного агентства України, спiвпрацює з ДП ДержККБ "Луч" м. Київ, КП СПБ "Арсенал" м. Київ, ПрАТ "Рамзай" м. Київ, ДП НВК "Фотоприлад" м. Черкаси, ПрАТ "ЧЕЗАРА" м. Чернiгiв, та iншими вiтчизняними пiдприємствами.
Колектив пiдприємства складають в основному, провiднi спецiалiсти колишнього НДI ТТ "Електрон", якi в часи СРСР займалися розробкою спецiальної телевiзiйної технiки, а саме - розробкою телевiзiйних головок для ДПЛА i ракет класу "повiтря-земля", прицiльних телевiзiйних комплексiв для винищувачiв i стратегiчних бомбардувальникiв, систем управлiння повiтряним рухом i iн. В 1996-1998рр. пiдприємство було головним виконавцем робiт по модернiзацiї засобiв приймання та обробки спецiальної iнформацiї вiд космiчних апаратiв на базi станцiї "Мiст" для Регiонального пункту приймання та обробки спецiнформацiї, а також розробило ряд ТЗ на модернiзацiю КОС "Сажень", засобiв вiдображення космiчної iнформацiї колективного користування для ЦУП в iнтересах НКАУ та iн.
Вид дiяльностi, яку здiйснює пiдприємство згiдно Довiдки про включення до ЄДРПОУ - КВЕД 72.19 (Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук).


Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
Протягом останнiх п'яти рокiв значних придбань або вiдчуджень не вiдбувалося. Переоцiнка, модернiзацiя засобiв Товариства протягом 2019 року на Товариствi не здiйснювалася. Протягом 2019 року вибуття основних засобiв не було. Ремонт основних засобiв Товариства протягом 2019 року здiйснювався за рахунок власних коштiв. Пiдприємство здiйснює i планує здiйснювати iнвестицiї в реконструкцiю та ремонт адмiн. будинку, яке належить йому на правi приватної власностi, за рахунок власних коштiв.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Товариство не користується орендованими основними засобами. За даними фiнансової звiтностi станом на 31.12.2019 року на балансi ПрАТ облiковувалися основнi засоби на суму 1 228,3 тис. грн. за залишковою вартiстю. Екологiчних питань, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, не має. Плани щодо реконструкцiї та ремонту примiщень пов'язанi iз покращенням площ, що надаються в оренду з метою збiльшення доходiв, i покращення лiквiдностi адмiнбудинку.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Основнi проблеми, що впливають на дiяльнiсть пiдприємства: - загальний занепад виробництва; - вiдсутнiсть оборотних коштiв у потенцiйних замовникiв; - частi змiни у законодавствi.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Дiяльнiсть пiдприємства фiнансується за рахунок надходжень за роботи i послуги та вiд оренди примiщень, якi повнiстю використовуються для фiнансування поточних потреб. Покращення лiквiдностi вiдбудеться пiсля завершення робiт з реконструкцiї та ремонту примiщень адмiнбудинку.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладений, але ще не виконаний договiр станом на 31 грудня 2019 року:

Договiр №094-323 вiд 12.12.2019р., ДП ДержККБ "Луч" м. Київ, термiн дiї до 31.12.2021р. - 6 871,5тис.грн.;

Договiр №094-324 вiд 12.12.2019р., ДП ДержККБ "Луч" м. Київ, термiн дiї до 31.12.2021р. - 687,2 тис. грн.;

Договiр №094-316, №094-317 вiд 17.12.2019р., ДП ЛДЗ "ЛОРТА" м. Львiв, термiн дiї до 31.12.2020р. - 612,3 тис.грн.











Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Товариство i надалi планує виконувати роботи, послуги з метою зростання фiнансового стану; здiйснювати ремонт та реконструкцiю примiщень адмiнбудинку з метою подальшого зростання доходiв вiд оренди.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Розроблена та виготовлена нами продукцiя.:- Блок автоматичного супроводження БАС-1; - Вiдеоконтрольний пристрiй ВКУ-12Д4; Формувача службової iнформацiї ФСI; Блок iнтерфейсний БИФ-2МТ, БИФ-2П; Камера телевiзiйна КТ-010, Устройство встреливания оптическое УВО

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Станом на 31.12.2019 року загальний розмiр власного капiталу складає 5 956,2 тис.грн. Заявлений та сплачений статутний капiтал становить 149,2 тис.грн. Вiн роздiлений на 14920 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 грн. кожна, в бездокументарнiй формi, якими володiють 3 фiзичнi особи.


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Генеральний директор
д/в
Клюфас Степан Iванович

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Рік народження
Освіта
Стаж роботи (років)
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Генеральний директор
Клюфас Степан Iванович
1953
вища
28
ВАТ "Концерн-Електрон", 13801109, Начальник управлiння спецiальної технiки-заступник президента 
27.12.2019,  5 рокiв

Опис:
Генеральний директор обирається загальними зборами акцiонерiв. Генеральний директор органiзовує роботу Товариства, представляє iнтереси Товариства на всiх рiвнях в країнi та за її межами i несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання ним своїх функцiй. Повноваження Генерального директора встановленi у пп.10.12-10.16 Статуту Товариства. Вiн отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
2
Головний бухгалтер
Глод Iрина Василiвна
1974
вища
19
ТзОВ "Iнтер-Лев", д, Головний бухгалтер 
30.12.2004,  безтермiново

Опис:
Головний бухгалтер вiдповiдає за керiвництво бухгалтерiєю, пiдготовкою податкової та бухгалтерської звiтностi. Глод I.В. отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. Судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.




2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій




Прості іменні
Привілейовані іменні
1
2
3
4
5
6
Генеральний директор
Клюфас Степан Iванович
14 360
96,246649
14 360
0
Головний бухгалтер
Глод Iрина Василiвна
0
0
0
0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)




Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фiзична особа
2,144772
Фiзична особа
96,246649
Сичов Олександр Володимирович
1,608579
Усього
100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
   Українська економiка знаходиться в затяжнiй кризi, ускладненiй вiйськовим конфлiктом на сходi України та анексiєю Кримського пiвострова. Це було пов'язано з подальшим стрiмким зниженням цiн на свiтових товарних ринках та слабким зовнiшнiм попитом з боку торговельних партнерiв. Основними негативними ризиками прогнозу для економiчного розвитку є можливе вiдновлення бойових дiй на сходi України, поглиблення падiння свiтових цiн на сировиннi товари, зменшення зовнiшньої пiдтримки у випадку гальмування реформ та повне блокування українського експорту через територiю Росiйської Федерацiї. На скорочення реального ВВП за звiтний перiод впливали також падiння внутрiшнього попиту, спричинене, зокрема, зменшенням реальних доходiв населення, та слабкий зовнiшнiй попит. Основним галузям притаманне зниження обороту та обсягiв виробництва. 
   Наразi реальний сектор економiки знаходиться пiд потрiйним тиском згортання внутрiшнього та зовнiшнього попиту внаслiдок промислової кризи, дорожнечi внутрiшнiх ресурсiв i вiдсутностi доступу до зовнiшнього фiнансування, розриву виробничих та логiстичних ланцюгiв.
Окрiм того, через свiтову пандемiю короновiрусу свiтовi темпи економiчного зростання суттєво знизяться, а з ними, звiсно ж, уповiльнить своє зростання й ВВП України. В Українi сповiльнення свiтової економiки може призвести до згасання дiлової активностi, скорочення експорту, а вiдтак - до поглиблення фiнансової кризи. 
   Стабiлiзацiя ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежить вiд дiй уряду, спрямованих, насамперед, на усунення наслiдкiв, якi спричине свiтова пандемiя, вирiшення вiйськового конфлiкту та проведення реформ у фiнансовiй, адмiнiстративнiй, фiскальнiй та правовiй системах країни. З цiєю метою уряд країни запроваджує жорсткi та непопулярнi заходи, проведення яких може як позитивно, так i негативно вплинути на економiку України в цiлому та на Товариство зокрема.
Керiвництво та власники мають намiр в подальшому розвивати пiдприємницьку дiяльнiсть в Українi. На думку керiвництва, пiдприємство може продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, враховуючи належний рiвень достатностi його капiталу.
Основним видом дiяльностi Товариства є дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук.
     Керiвництвом вживаються усi необхiднi заходи для пiдтримання стабiльної дiяльностi товариства в умовах, що склалися в країнi. Однак наразi невiдомо, як буде у подальшому розвиватися ситуацiя у країнi в цiлому та, вiдповiдно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати дiяльностi та фiнансовий стан товариства. А вiдповiдно i скласти бiльш детальнi перспективнi плани розвитку товариства немає можливостi. 



2. Інформація про розвиток емітента
Протягом звiтного перiоду змiн стосовно видiв дiяльностi, а також такi подiї розвитку як злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл не вiдбувалось.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Емiтент не укладав деривативiв та не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Завданням при управлiннi капiталом є забезпечення здатностi продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання прибутку для акцiонерiв i вигод для iнших зацiкавлених осiб, а також забезпечити фiнансування поточних операцiйних потреб, капiтальних вкладень та стратегiї розвитку. Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу й може коригувати свою полiтику й цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку. 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Пiдприємство пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi здiйснювало валютнi операцiї i має валютнi залишки та заборгованостi.

Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.

Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. 

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання.  

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. 

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. 

Загальними зборами акцiонерiв Приватного Акцiонерного Товариства "АВIКОС" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.



кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння.

Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ "АВIКОС" на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.



вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
д/в

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
річні
позачергові

X

Дата проведення
27.12.2019
Кворум зборів
100
Опис
27.12.2019 року вiдбулись Загальнi збори акцiонерiв Товариства. 

Питання 1:



 Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Прийняте рiшення:

 Обрати головою зборiв Клюфаса Степана Iвановича i секретарем рiчних загальних зборiв Глод Iрину Василiвну.

Питання 2:

Затвердження регламенту проведення загальний зборiв акцiонерiв Товариства.

Прийняте рiшення: 

Затвердити регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства: доповiдачам надається 10 хвилин, виступаючим - 4 хвилини.

Питання 3:

 Розгляд звiту Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "АВIКОС" за 2019р. та затвердження заходiв за результатами розгляду звiту.

Прийняте рiшення:

	 Затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019р. та заходи за результатами розгляду звiту.

	Питання 4:

 Призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання аудиторських послуг.

Прийняте рiшення:

	Суб'єктом аудиторської дiяльностi для надання аудиторських послуг призначити ТОВ Аудиторська фiрма "ЛЬВIВСЬКИЙ АУДИТ" (код ЄДРПОУ 23273456). Доручити Глод I.В. визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської дiяльностi для надання аудиторських послуг та встановити розмiр оплати її послуг.



	Питання 5:

 Припинення повноважень Генерального директора Товариства.

Прийняте рiшення:

 Припинити повноваження Генерального директора Товариства.



Питання 6:

 Обрання Генерального директора Товариства.

Прийняте рiшення:

Обрати Генеральним директором Товариства Клюфаса Степана Iвановича (iдентифiкацiйний номер 1963407230) на строк 5 (п'ять) рокiв (згiдно статуту).



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

Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X
Акціонери
X

Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)
д

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

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

X

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

Так
Ні
Підняттям карток
X

Бюлетенями (таємне голосування)

X
Підняттям рук

X
Інше (зазначити)
д

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення 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 (зазначити)
д

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

Так
Ні


X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства 
д
Інше (зазначити)
д

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення
д

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
д

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) 

Персональний склад наглядової ради
Незалежний член наглядової ради
Залежний член наглядової ради
д

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
У Товариствi Наглядова рада Статутом не передбачена. 

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
д/в

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
Персональний склад комітетів
З питань аудиту

X
д/в
З питань призначень

X
д/в
З винагород

X
д/в
Інше (зазначити)
д


Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень
д/в
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності
д/в

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради
д/в


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 (зазначити)
д

X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити)
д

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди

X
Інше (запишіть)
д

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний директор
1)виконання рiшень Загальних зборiв;
 2)органiзацiя господарської дiяльностi Товариства;
 3)органiзацiя виконання господарських програм Товариства;
 4)органiзацiя ведення букгалтерського облiку та звiтностi Товариства, надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборiв акцiонерiв;
 5)призначення та звiльнення 3аступникiв Генерального директора; приймання та звiльнення працiвникiв Товариства, ведення облiку кадрiв, застосування заохочень та накладення стягнень на працiвникiв Товариства;
 6)прийняття рiшень про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки; 
7)вiдкриття рахункiв в банках; 
8)розпорядження майном Товаристаа, включаюии грошовi кошти, з урахузанням обмежень, встановлених Статутом та iншими норматинними документами Товариства; 
9)укладення. договорiв, пiдписання iнших документiв, вiд iменi Товариства; 
10)прийняття рiшень щодо здiйснення господарських операцiй  i пiдписання всiх необхiдних для цього документiв;
 11)пiдписання договорiв,щодо укладення яких прийнято рiшення 3агальними зборами акцiонерiв;
 12)пiдписання платiжних документiв; 
13)пiдписання кореспонденцiї вiд iменi Товариства; 
14)прийняття рiшень адмiнiстративного характеру; 
15)здiйснення. iнших дiй, передбачених внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями 3агальних зборiв акцiонерiв.
 

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
д/в

Оцінка роботи виконавчого органу
д/в

Примітки
д/в 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi

арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством. 

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:

-	ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику

-	ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;

-	кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).



Ринковий ризик

Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi здiйснювало валютнi операцiї i має валютнi залишки та заборгованостi.

Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.



Ризик втрати лiквiдностi

Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.



Кредитний ризик

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами.

Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

- непередбаченi дiї державних органiв;

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

- непередбаченi дiї конкурентiв.



Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися 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 збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
так
ні
так
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
ні
так
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
ні
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
ні
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
ні
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
ні
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
ні
ні
ні
ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
ні
ні
ні
ні
Прийняття рішення про додаткову емісію 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
так
ні

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

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 порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
д

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
так
так
ні
так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій
ні
ні
так
ні
ні
Інформація про склад органів управління товариства
так
ні
так
так
так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада

X
Інше (зазначити)
д

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій

X
Інше (зазначити)
д

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
Згоду на розкриття iнформацiї не надано
-
96,246649

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
14 929
0
д/в

Опис
Вiдповiдно до даних крайнього реєстру власникiв акцiй Товариства, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Приватного Акцiонерного Товариства "АВIКОС" складає 14 920 штук, що становить 100% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, i якi належать трьом фiзичним особам. 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Згiдно з ст. 10 Статуту, посадовими особами органiв управлiння Товариства є Генеральний директор, а також у випадку обрання - члени Ревiзiйної комiсiї/Ревiзор.

З припиненням повноважень посадової особи та iнших членiв органiв Товариства одночасно припиняється дiя договору, контракту, укладеного з нею i, навпаки, з припиненням дiї договору, контракту припиняються повноваження посадової особи та iнших членiв органiв Товариства.

Посадовi особи органiв та iншi члени органiв Товариства повиннi дiяти в iнтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та iнших документiв Товариства.

Посадовi особи та iншi члени органiв Товариства несуть вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi йому своїми дiями, бездiяльнiстю, згiдно iз законом.







9) повноваження посадових осіб емітента
Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор.



До компетенцiї генерального директора вiдносяться всi питання  оперативної дiяльностi Товариства, за винятком тих, якi вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства.

Генеральний директор обирається (призначається) загальними зборами строком на 5 рокiв, або iнший термiн, визначений зборами акцiонерiв.

Генеральний директор представляє Товариство у вiдповiдностi з Установчим договором i Статутом Товариства.

Генеральний директор самостiйно формує структуру Товариства, визначає сферу компетенцiї, прав i вiдповiдальностi пiдроздiлiв та посадових осiб Товариства, затверджує Положення про них.

Генеральний директор самостiйно вирiшує питання дiяльностi Товариства, без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси на всiх рiвнях  в країнi та за її межами, укладає угоди, договори, контракти, тощо, видає довiреностi, визначає порядок оплати працi та стимулювання працiвникiв Товариства, вiдкриває в банках поточнi та iншi рахунки, видає накази i дає вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, вчиняє iншi органiзацiйнi дiї, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства.

Генеральний директор розпоряджається майном Товариства у встановленому Статутом Товариства, зборами Засновникiв i контрактом порядку.

Генеральний директор несе дисциплiнарну вiдповiдальнiсть за наслiдки розпорядження майном Товариства, якi призвели до порушення фiнансово-економiчного стану Товариства або до зменшення Статутного фонду Товариства.



Ревiзiйна комiсiя/Ревiзор.

Ревiзiйна комiсiя/Ревiзор здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.

Ревiзiйна комiсiя/Ревiзор дiє на пiдставi Закону "Про акцiонернi товариства", iнших актiв законодавства, Статуту, "Положення про Ревiзiйну комiсiю/Ревiзора", а також договору, що може бути укладеним з кожним членом Ревiзiйної комiсiї/Ревiзором. 

Ревiзiйна комiсiя/Ревiзор може обиратися Загальними зборами на строк, який визначається Загальними зборами, для проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року або на визначений перiод для поточного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї/Ревiзора не може бути бiльшим, нiж п'ять рокiв. 

Голова та члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Ревiзiйна комiсiя обирається у складi 3-х осiб.

Ревiзор обирається  Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть.

Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї/Ревiзором Генеральний директор, корпоративний секретар.

Члени Ревiзiйної комiсiї/Ревiзор не можуть входити до складу лiчильної комiсiї.

За рiшенням Загальних зборiв Ревiзiйна комiсiя/Ревiзор можуть не обиратися.

При проведеннi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя/Ревiзор у пiдсумку готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:

"	пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;

"	факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.

Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться за iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних зборiв, Генерального директора або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менш нiж 10 вiдсоткiв акцiй Товариства.

Генеральний директор забезпечує доступ членiв Ревiзiйної комiсiї/Ревiзора до iнформацiї в межах, визначених цим Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

Ревiзiйна комiсiя/Ревiзор доповiдає про результати проведених перевiрок Загальним зборам.

Ревiзiйна комiсiя/Ревiзор пiдзвiтна(-ий) Загальним зборам.

Ревiзiйна комiсiя/Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї/Ревiзор мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Засiдання Ревiзiйної комiсiї проводяться за необхiднiстю.



10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "ЛЬВIВСЬКИЙ АУДИТ"

№ внесення  до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi 

№ 4756  

                           79014 м. Львiв, вул. Замарстинiвська, 83А

  ЄДРПОУ 23273456

Тел..0673102417







 ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

з надання впевненостi

щодо Звiту про корпоративне управлiння

Приватного акцiонерного товариства "АВIКОС"



за 2019 рiк  

 

 

АДРЕСАТ

 

Звiт незалежного аудитра з надання впевненостi щодо Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "АВIКОС"

 адресовано Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та управлiнському персоналу Приватного акцiонерного товариства "АВIКОС"

 (далi - Товариство).





 ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО



Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "АВIКОС"



Iдентифiкацiйний код юридичної особи	14308405

Органiзацiйно-правова форма 	Приватне акцiонерне товариство

Правовий статус суб'єкта	Юридична особа

Дата державної реєстрацiї	28.05.1998 р.

Дата та номер запису про включення  вiдомостей про юридичну особу до ЄДР:	

1 415 120 0000 009633

Орган, що видав свiдоцтво про державну реєстрацiю	Львiвська мiська рада

Мiсцезнаходження юридичної особи	79018 м.Львiв,вул.Cтороженка,32

Телефон	(032)233-10-41

Керiвник посада	Генеральний директор

Керiвник ПIБ	Клюфас Степан Iванович

Види дiяльностi	Дослiдження i розробки в галузi технiчних наук, виробництво апаратури для приймання, запису та вiдтворення звуку i зображення



IДЕНТИФIКАЦIЯ ТА ОПИС IНФОРМАЦIЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВIРКИ



 Ми здiйснили виконання завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї, щодо Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "АВIКОС"

 за 2019 рiк у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї", а також вимог чинного законодавства України. 

 Звiт про корпоративне управлiння - документ, який включає в себе iнформацiю про проведення загальних зборiв акцiонерiв, персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу, iнформацiю про проведенi засiдання та опис прийнятих рiшень, опис основних характеристик системи внутрiшнього контролю, перелiк осiб, якi є власниками значного пакету акцiй Приватного акцiонерного товариства "АВIКОС", iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах товариства, порядок призначення та звiльнення посадових осiб товариства, повноваження посадових осiб товариства.

          Звiт про корпоративне управлiння включається до складу рiчної iнформацiї про емiтента  вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV iз змiнами та доповненнями у складi Рiчного звiту крiвництва та повинен мiстити iнформацiю, яка визначена ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

          Предметом перевiрки були данi Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "АВIКОС"

 щодо iнформацiї, зазначеної у звiтi з метою оцiнювання незалежним аудитором за допомогою визначених вiдповiдних критерiїв предмета перевiрки достатнього рiвня впевненостi щодо цього предмета перевiрки, iдентифiкацiї суттєвих невiдповiдностей, якщо вони є, з перевiреною аудитором iнформацiєю.







ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРIЇВ



Критерiї, за якими перевiряється данi Звiту про корпоративне управлiння, мiстяться у  п. 63 Мiжнародного стандарту завдання з надання впевненостi 3000, Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV, Принципи корпоративного управлiння, затвердженi рiшеням НКЦПФР вiд 22.07.2014 р. № 955 та полягають у пiдтвердженнi достовiрнiсть iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння, а саме чи складений вiн на пiдставi даних Статуту, Положень та iнших документiв з корпоративного управлiння товариства.

Рiчний звiт керiвництва готується вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.



ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВIРНЕ ПОДАННЯ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ



 Управлiнський персонал Приватного акцiонерного товариства "АВIКОС"

 несе вiдповiдальнiсть за складання Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до чинного законодавства України та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV, а також за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає необхiдним для складання Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень та помилок.



 ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI



          Нашою вiдповiдальнiстю є надання впевненостi щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, на основi результатiв виконання процедур з надання впевненостi. Ми провели нашу перевiрку у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародного стандарту завдання з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї". 

        Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у наданiй товариством iнформацiї суттєвих невiдповiдностей критерiям перевiрки; аудиторських доказiв щодо того, чи складений Звiт з корпоративного управлiння мiстить iнформацiю, що не суперечить даним Статуту, Положень та iнших документiв з корпоративного управлiння, а також  дотримання нормативних вимог щодо дiяльностi акцiонерного товариства.

         Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора, якi передбачали: отримання розумiння предмету перевiрки та iнших обставин завдання, у тому числi внутрiшнього контролю; оцiнку ризикiв можливого суттєвого викривлення iнформацiї про предмет перевiрки; дiї у вiдповiдь на оцiненi ризики, в тому числi розробку вiдповiдних аудиторських процедур, якi передбачали перевiрку, пiдтвердження, запити; оцiнку достатностi та вiдповiдностi отриманих доказiв.

        Оскiльки метою  перелiчених  вище процедур є надання впевненостi щодо Звiту з корпоративного управлiння, даний звiт з надання впевненостi обмежується тiльки висновком щодо Звiту з корпоративного управлiння  та не стосується висловлення впевненостi стосовно фiнансової звiтностi в цiлому.

        Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висновку.

      



ВИСНОВОК ЩОДО ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ



      На нашу думку, Звiт про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "АВIКОС" за 2019 рiк складений на пiдставi даних Статуту, Положень та iнших документiв з корпоративного управлiння Приватного акцiонерного товариства "АВIКОС" за вiдповiдний перiод i мiстить iнформацiю, що не суперечить одна однiй, в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV та Принципам корпоративного управлiння, затвердженим рiшеням НКЦПФР вiд 22.07.2014 р. № 955.



ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ



Повна назва пiдприємства	ТОВ АФ "ЛЬВIВСЬКИЙ АУДИТ"

Код за ЄДРПОУ	23273456

Юридична адреса	79058, м. Львiв, вул. Замарстинiвська, 83А

№ у реєстрi суб'єктiв аудиторської дiяльностi	№ 4756 

Сертифiкат аудитора	Малюца Любов Григорiвна сертифiкат  серiя А № 000420 вiд 30.11.1995 р.,№ у реєстрi аудиторiв 101959

       



                  ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ



дата та номер договору на проведення завдання	№ 14/04 вiд 14 квiтня 2020 р.

дата початку та дата закiнчення проведення завдання	14.04.2020 р. - 20.04.2020 р.





        Дата аудиторського звiту - 20 квiтня 2020 року       

                            



              Директор 

ТОВ АФ "ЛЬВIВСЬКМЙ АУДИТ"                                  Малюца Л.Г.      







11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
д/в


VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейовані іменні







Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні
Фiзична особа
14 360
96,246649
14 360
0
Усього
14 360
96,246649
14 360
0
XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26.05.1999
161/13/1/99
Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР
UA4000175426
Акція проста документарна іменна
Бездокументарні іменні
10
14 920
149 200
100
Опис
Всi акцiї Товариства розмiщенi та сплаченi повнiстю за їх номiнальною вартiстю. У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнними паперами на фондових бiржах не виявлено. Рiшення про додатковий випуск акцiй за звiтний перiод не приймалось.Товариство не випускало iнших цiнних паперiв та не здiйснювало вiдкритого розмiщення цiнних паперiв. Протягом року Товариство викуп власних акцiй не здiйснювало.


XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн)
Орендовані основні засоби (тис. грн)
Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
616,9
1 228,3
0
0
616,9
1 228,3
  будівлі та споруди
142,2
1 000,3
0
0
142,2
1 000,3
  машини та обладнання
31,3
16
0
0
31,3
16
  транспортні засоби
443,4
212
0
0
443,4
212
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
  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
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
616,9
1 228,3
0
0
616,9
1 228,3
Опис
Обмежень на використання майна у Товариствi не має. У 2019 роцi Товариством проведено iнвентаризацiю основних засобiв. Ремонт основних засобiв Товариства протягом 2019 року здiйснювався за рахунок власних коштiв. За даними фiнансової звiтностi станом на 31.12.2019 року на балансi ПрАТ облiковувалися основнi засоби на суму 1 228,3 тис. грн. за залишковою вартiстю.
Станом на 31.12.2019 р. на балансi Товариства облiковується:
- основних засобiв по залишковiй вартостi 1 228,3 тис. грн.;
- знос 20 822,5 тис. грн.;
- основних засобiв за первiсною вартiстю 22 050,8 тис. грн.
Одиницею облiку основних засобiв є окремий об'єкт.



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
5 807
5 708,4
Статутний капітал (тис.грн)
149,2
149,2
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
149,2
149,2
Опис
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. 
Вартiсть чистих активiв товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв товариств", якi схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485. 

Висновок
Станом на 31.12.2019 р. вартiсть чистих активiв Товариства становить 5 956,2 тис. грн., що перевищує розмiр статутного капiталу, який зазначений в установчих документах товариства та зареєстрований в установленому порядку. Тому розмiр статутного капiталу не пiдлягає коригуванню.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним 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
277,9
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
14 587,5
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
14 865,4
X
X
Опис
Облiк кредиторської заборгованостi та оцiнка зобов'язань здiйснювалась у вiдповiдностi до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 11 <Зобов'язання>.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ТОВ Аудиторська фiрма "ЛЬВIВСЬКИЙ АУДИТ"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
23273456
Місцезнаходження
79058, Україна, Львівська обл., д/в р-н, м.Львiв, Замарстинiвська, 83а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
1287
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
31.03.2001
Міжміський код та телефон
0673102417
Факс
0673102417
Вид діяльності
аудиторська дiяльнiсть
Опис
Сертифiкат аудитора серiя А № 000420 вiд 30.11.1995р., дiю сертифiката продовжено: 28.01.2000р.; 27.01.2005р.; 29.10.2009р.;№207/2.: 25.09.2014р.;.№300/2 до 30.11.2019р. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi згiдно рiшення Аудиторської палати України №257/4 вiд 27.09.2012р.



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
2020.01.01
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "АВIКОС"
за ЄДРПОУ
14308405
Територія
Львівська область, Залiзничний р-н
за КОАТУУ
4610136300
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
за КВЕД
72.19
Середня кількість працівників, осіб: 13
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 79018, Львівська обл., Залiзничний р-н, м.Львiв, вул.Стороженка, б.32, (032) 233-10-41

1. Баланс
на 31.12.2019 p.
Форма №1-м
Код за ДКУД
1801006
Актив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи



Незавершені капітальні інвестиції
1005
607
307
Основні засоби
1010
616,9
1228,3
    первісна вартість
1011
21193,8
22050,8
    знос
1012
(20576,9)
(20822,5)
Довгострокові біологічні активи 
1020
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
1030
5
5
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
1228,9
1540,3
II. Оборотні активи



Запаси:
1100
2495,6
2449,4
    у тому числі готова продукція
1103
58,5
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
1125
5194,4
113,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
1135
45,6
34
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
624,8
0,9
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
1695,6
16683,9
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Інші оборотні активи
1190
1108,8
0
Усього за розділом II
1195
11164,8
19281,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
12393,7
20821,6

Пасив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
149,2
149,2
Додатковий капітал
1410
6931,9
6931,9
Резервний капітал
1415
8,1
8,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-1231,6
-1133
Неоплачений капітал
1425
(0)
(0)
Усього за розділом I
1495
5857,6
5956,2
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення
1595
0
0
III. Поточні зобов'язання



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
279
231,9
    розрахунками з бюджетом
1620
296,6
277,9
    у тому числі з податку на прибуток
1621
279,6
53,9
    розрахунками зі страхування
1625
31
21,7
    розрахунками з оплати праці
1630
108,4
77,2
Доходи майбутніх періодів
1665
215
6755,1
Інші поточні зобов'язання
1690
5606,1
7501,6
Усього за розділом III
1695
6536,1
14865,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Баланс
1900
12393,7
20821,6

2. Звіт про фінансові результати
за 2019 р.
Форма №2-м
Код за ДКУД
1801007
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
3199,9
19698,8
Інші операційні доходи
2120
2290,7
234,8
Інші доходи
2240
0
0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
2280
5490,6
19933,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
(3265)
(12796,3)
Інші операційні витрати
2180
(1678)
(5440)
Інші витрати
2270
(0)
(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
2285
(4943)
(18236,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
2290
547,6
1697,3
Податок на прибуток
2300
(98,6)
(305,5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
2350
449
1391,8
Примітки: д/в

Керівник				Клюфас С.I.

Головний бухгалтер			Глод I.В.
XVI. Твердження щодо річної інформації
Фiнансовi результати, вiдображенi у рiчнiй звiтностi Товариства, достовiрно вiдображають фiнансовий стан Товариства та результати господарювання в усiх суттєвих аспектах, згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдають вимогам чинного законодавства. Простежується вiдповiднiсть показникiв окремих форм рiчної фiнансової звiтностi Товариства один одному, а також показники рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдають даним бухгалтерського облiку.


