Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. 

Генеральний директор
 
 
 
Клюфас Степан Iванович
(посада)
 
(підпис)
 
(прізвище та ініціали керівника)
М.П.
26.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік 
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "АВIКОС"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14308405
4. Місцезнаходження
Львівська , Залiзничний, 79018, м.Львiв, вул.Стороженка, б.32
5. Міжміський код, телефон та факс
(032) 233-10-41 (032)233-41-16
6. Електронна поштова адреса
stklyufas@avikos.lviv.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
26.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у
Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" д/в
 


(номер та найменування офіційного друкованого видання)
 
(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
www.avikos.lviv.ua
в мережі Інтернет
26.04.2018
 
(адреса сторінки)
 
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X
9. Інформація про загальні збори акціонерів

10. Інформація про дивіденди

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

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу
X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

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

17. Інформація про стан корпоративного управління
X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

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

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

34. 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. Протягом 2017 року Загальнi збори акцiонерiв Товариства та позачергових зборiв акцiонерiв Товариство не проводило. Дивiденди за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2017 роцi не нараховувалися та не виплачувалися. Планується проведення Загальних зборiв акцiонерiв за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi у червнi мiсяцi 2018 року. 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.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.
Товариство не надає вiдомостi про аудиторський висновок, так як розкриває iнформацiю про аудитора в таблицi "Текст аудиторського висновку (звiту)".


III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "АВIКОС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААБ № 746523
3. Дата проведення державної реєстрації
28.05.1998
4. Територія (область)
Львівська 
5. Статутний капітал (грн)
149200.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
11
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. Органи управління підприємства
Органами управлiння Товариства є: загальнi збори акцiонерiв, генеральний директор. Вищим органом управлiння Товариства є загальнi збори акцiонерiв. Формування складу органiв корпоративного управлiння ПрАТ «АВIКОС” здiйснюється вiдповiдно до: - роздiлу 10 Статуту, затвердженого 29.04.2011 року; - рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол №13 вiд 29.04.2011 року). Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: - загальнi збори акцiонерiв, - генеральний директор. У Товариствi Наглядова рада Статутом не передбачена. У Товариствi протягом 2017 року Ревiзiйної комiсiї небуло. 
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ЗГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
2) МФО банку
325321
3) поточний рахунок
26003060027337
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/в
5) МФО банку
д/в
6) поточний рахунок
д/в
IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 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
96.24664900
Сичов Олександр Володимирович
1.608579
Усього
100.000000000000
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клюфас Степан Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
14308405
4) рік народження**
1953
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник управлiння спецiальної технiки-заступник президента ВАТ "Концерн-Електрон"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.12.2014 5 рокiв
9) 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.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Глод Iрина Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
14308405
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ТзОВ "Iнтер-Лев"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.12.2004 безтермiново
9) 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.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Генеральний директор
Клюфас Степан Iванович
14308405
14360
96.24664900000
14360
0
0
0
Головний бухгалтер
Глод Iрина Василiвна
14308405
0
0
0
0
0
0
Усього
14360
96.24664900000
14360
0
0
0
VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи*
Місцезнаходження
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





прості іменні
привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій



прості іменні
привілейовані іменні
Фiзична особа
14360
96.24664900000
14360
0
Усього
14360
96.24664900000
14360
0
*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).
IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
ТОВ Аудиторська фiрма «ЛЬВIВСЬКИЙ АУДИТ»
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Код за ЄДРПОУ
23273456
Місцезнаходження
79058 Україна Львівська д/в м.Львiв Замарстинiвська, 83а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
1287
Назва 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
Договiр № 12/04 вiд 12.04.2018 р.
Аудиторська перевiрка проводилась з 12.04..2018р. по 18.04. 2018р. 
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.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного паперу
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість акцій (грн)
Кількість акцій (штук)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26.05.1999
161/13/1/99
Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР
UA4000175426
Акція проста документарна іменна
Бездокументарні іменні
10.000
14920
149200.000
100.000000000000
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.
 
XI. Опис бізнесу
Приватне акцiонерне товариство “АВIКОС” (Закрите акцiонерне товариство “Спецiальне конструкторське бюро “АВIКОС” перейменовано у ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВIКОС” вiдповiдно до вимог Закону України “Про акцiонернi товариства” згiдно з протоколом № 17 вiд 29.04.2011р. зборiв акцiонерiв ЗАТ “CКБ “АВIКОС”)
Приватне акцiонерне товариство “АВIКОС” створене в 1997 роцi на базi дочiрнього пiдприємства ВАТ “Концерн – Електрон” - НIМЦ “Електрон” шляхом його реорганiзацiї.
 
Протягом 2017 року змiн у структурi пiдприємства не вiдбувалося.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв (осiб) - 11 чол.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв i сумiсникiв (осiб)- 0.
У 2017 роцi фонд оплати працi складав всього (тис. грн.) – 1 046,5 тис.грн.
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.
 
Емiтента не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств.
 
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями.
 
Пропозицiї щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.
 
ПрАТ "АВIКОС" має встановлену та незмiнну за 2017 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 собiвартос тi продукцiї, на основi документiв первинного облiку.
 
Протягом звiтного перiоду виручка вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала 5 946,1 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;
- творення 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, ДП НВК “Фотоприлад” м. Черкаси, , ПАТ «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).
 
Протягом останнiх п’яти рокiв значних придбань або вiдчуджень не вiдбувалося. Переоцiнка, модернiзацiя засобiв Товариства протягом 2017 року на Товариствi не здiйснювалася. Протягом 2017 року вибуття основних засобiв не було. Ремонт основних засобiв Товариства протягом 2017 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.
 
Не було укладено правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку. 
 
Товариство не користується орендованими основними засобами. За даними фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 року на балансi ПрАТ облiковувалися основнi засоби на суму 2 038,4 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.
 
Основнi проблеми, що впливають на дiяльнiсть пiдприємства: - загальний занепад виробництва; - вiдсутнiсть оборотних коштiв у потенцiйних замовникiв; - частi змiни у законодавствi.
 
Штрафнi санкцiї в 2017 роцi пiдприємство не сплачувало.
 
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.
 
Укладений, але ще не виконаний договiр станом на 31 грудня 2017 року:
Договiр №094-296 вiд 06.10.2017р.,ДУ № 1 вiд 27.12.2017р., ДП ДержККБ «ЛУЧ» м. Київ, термiн дiї до 31.12.2018р.
 
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.
 
Розроблена та виготовлена нами продукцiя.:- Блок автоматичного супроводження БАС-1; - Вiдеоконтрольний пристрiй ВКУ-12Д4; Формувача службової iнформацiї ФСI; Перетворювач аналог-код (ПАК-6), (ПАК-6-01); Мiкромонiтор наводчика ММН-3, ММН-4, ММН-6; Модуль вторичного питания (МВП-7,5-5-1); Модуль вторичного питания (МВП-30-15-1); Модуль вторичного питания (МВП-30-15-2); Модуль вторичного питания (МВП-15-5-1); Модуль вторичного питания (МВП-931); Модуль вторичного питания (МВП-929); Блок источников питания (ИП); Модуль защиты и опорных напряжений (МЗОН-6); Блок iнтерфейсний БИФ-2МТ, БИФ-2П; Камера телевiзiйна КТ-010
 
Судових справ у 2017 роцi не було.
 
Станом на 31.12.2017 року загальний розмiр власного капiталу складає 5 552,1 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.
XII. 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, всього (тис. грн.)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
2211.000
1426.400
0.000
0.000
2211.000
1426.400
будівлі та споруди
1281.000
706.000
0.000
0.000
1281.000
706.000
машини та обладнання
19.000
44.000
0.000
0.000
19.000
44.000
транспортні засоби
906.000
675.000
0.000
0.000
906.000
675.000
земельні ділянки
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
інші
5.000
1.400
0.000
0.000
5.000
1.400
2. Невиробничого призначення:
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
будівлі та споруди
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
машини та обладнання
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
транспортні засоби
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
земельні ділянки
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
інвестиційна нерухомість
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
інші
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Усього
2211.000
1426.400
0.000
0.000
2211.000
1426.400
Опис
Обмежень на використання майна у Товариствi не має. У 2017 роцi Товариством проведено iнвентаризацiю основних засобiв. Ремонт основних засобiв Товариства протягом 2017 року здiйснювався за рахунок власних коштiв. За даними фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 року на балансi ПрАТ облiковувалися основнi засоби на суму 1 426,4 тис. грн. за залишковою вартiстю.
Станом на 31.12.2017 р. на балансi Товариства облiковується:
- основних засобiв по залишковiй вартостi 1 426,4 тис. грн.;
- знос 19 767,4 тис. грн.;
- основних засобiв за первiсною вартiстю 21 193,8 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) 
5402.900
5317.300
Статутний капітал (тис. грн.) 
149.200
149.200
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 
149.200
149.200
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. 
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом у 2017 роцi становить 85.6 тис.грн.,що на 57.0тис.грн бiльше нiж у у 2016 роцi.
Висновок
Станом на 31.12.2017 р. вартiсть чистих активiв Товариства становить 5 552,1 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
0.000
X
X
у тому числі:
 
Зобов'язання за цінними паперами
X
0.000
X
X
у тому числі:
 
за облігаціями (за кожним випуском):
X
0.000
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0.000
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0.000
X
X
за векселями (всього)
X
0.000
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):
X
0.000
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0.000
X
X
Податкові зобов'язання
X
85.6
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0.000
X
X
Інші зобов’язання та забезпечення
X
4868.6
X
X
Усього зобов’язань та забезпечень
X
4954.2
X
X
Опис:
Облiк кредиторської заборгованостi та оцiнка зобов’язань здiйснювалась у вiдповiдностi до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 11 «Зобов’язання».
XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
ТОВ Аудиторська фiрма «ЛЬВIВСЬКИЙ АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
23273456 
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
79058 Україна Львiвська д/в м.Львiв вул. Замарстинiвська, 83а 
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
1287 31.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
д/в д/в д/в д/в
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
257/4 
27.09.2012
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора***
із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)
д/в
Номер та дата договору на проведення аудиту
№ 12/04 вiд 12.04.2018 р.
20.04.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту
12.04.2018
18.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)
20.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
25000
Текст аудиторського висновку (звіту)

ТзОВ аудиторська фiрма «Львiвський аудит»
79058, Львiв, вул. Замарстинiвська, 83а, Свiдоцтво № 1287
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Приватного акцiонерного товариства
«Авiкос»
за 2017 рiк
18 квiтня 2018 року м. Львiв
Надається власникам цiнних паперiв, 
керiвництву ПрАТ «АВIКОС»
Згiдно договору № 12/4 вiд 12.04.2018 р. аудитором Малюца Л.Г. Аудиторської фiрми ТОВ «ЛЬВIВСЬКИЙ АУДИТ», яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноосiбно надають аудиторськi послуги № 1287, виданого Рiшенням Аудиторської палати № 100 вiд 30.03.2001 р., проведена аудиторська перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «АВIКОС» за 2017 рiк.
1. Основнi вiдомостi про емiтента
Таблиця 1
Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВIКОС»
Скорочене найменування ПрАТ «АВIКОС»
Iдентифiкацiйний код юридичної особи 14308405
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб-пiдприємцiв Серiя ААБ № 746523
Дата державної реєстрацiї 28.05.1998 р.
Номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР: 1 415 120 0000 003556
Мiсцезнаходження 79018, м. Львiв, вул. Стороженка, 32
Основнi види дiяльностi
Таблиця 2
Код за КВЕД Вид дiяльностi
72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук
26.30 Виробництво обладнання зв’язку
26.51 Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї
26.70 Виробництво оптичних приладiв i фотографiчного устаткування
95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, вiдтворення звуку й зображення
2. Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї:
1. Баланс станом на 31.12.2017 р.
2. Звiт про фiнансовi результати за 2017 рiк.
3. Оборотно-сальдовi та розрахунковi вiдомостi по балансовим рахункам за 2017 рiк, аналiзи рахункiв за 2017 рiк.
4. Аналiтичнi данi по балансовим рахункам за 2017 рiк.
5. Для перевiрки також були наданi:
- установчi i реєстрацiйнi документи Товариства;
- первиннi документи;
- iнша документацiя нормативно-розпорядчого характеру, що стосується питання i перiоду перевiрки.
3. Звiт з аудиту фiнансової звiтностi
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «АВIКОС», що складається Балансу станом на 31 грудня 2017 р. i Звiту про фiнансовi результати за рiк, що закiнчився зазначеною датою.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 року, та її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв звiтностi (МСФЗ).
Основа для думки iз застереженням
У вiдповiдностi до вимог МСФЗ пiдприємства повиннi створювати резерв на оплату вiдпусток. Ми встановили, що вiдрахування до резерву вiдпусток станом на 31.12.2017 року не вiдбувалось, що є недотриманням МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи». Невиконання вищезазначених операцiй призвело до викривлення у фiнансовiй звiтностi в частинi зобов’язань.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Ключовi питання
Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, iнформацiю про якi слiд вiдобразити в нашому звiтi.
Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Припущення про безперервнiсть господарської дiяльностi Товариства, розглядається аудитом у вiдповiдностi до МСА 570 «Безперервнiсть дiяльностi» як така, що продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або припиняти її. Це базується на судженi аудитора, а також на даних бухгалтерського облiку товариства та проведених бесiд (наданих запитiв) управлiнському персоналу по даному питанню.
Не змiнюючи нашої думки стосовно фiнансової звiтностi, ми звертаємо увагу на ризики обумовленi зовнiшнiми чинниками, якi пов’язанi з наступним: з загальною економiчною ситуацiєю в Українi; з можливим змiненням законодавства у сферах регулювання дiяльностi та оподаткування; з iншими чинниками. При цьому вважаємо, що управлiнський персонал вiдповiдно оцiнює припущення про безперервнiсть дiяльностi.
4. Iнформацiя, за винятком фiнансової звiтностi та звiту аудитора щодо неї
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваження, за фiнансову звiтнiсть 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi управлiнського персоналу несе вiдповiдальнiсть за визначення здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариством чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашою метою є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоди, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
5. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних вимог
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства, здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства» Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 3: «Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї». Вказаний розрахунок було здiйснено у вiдповiдностi з Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку «Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств» вiд 17 листопада 2004 року № 485.
Станом на 31.12.2017 року вартiсть чистих активiв Товариства складає 5552,1 тис. грн., при оголошеному статутному капiталi 149,2 тис. грн.
Таким чином, вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Виконання значних правочинiв
Аудитором отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що акцiонерне товариство не здiйснювало значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства) за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».
Розкриття iнформацiї про дiї, визначенi частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»
Протягом перевiреного перiоду не були вчиненi дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства, зокрема дiї визначенi частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», а саме.
Стан корпоративного управлiння
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариства вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту.
6. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Мiсцезнаходження Аудиторської фiрми ТОВ «ЛЬВIВСЬКИЙ АУДИТ»:
Юридична адреса: 79058, м. Львiв, вул. Замарстинiвська, 83а
Телефон/факс – 0673102417.
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 1287, виданого Рiшенням Аудиторської палати вiд 31.03.2001 р..
Перевiрка проводилась з 12 квiтня по 18 квiтня 2018 р.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є аудитор Малюца Л.Г. Аудиторської фiрми ТОВ «ЛЬВIВСЬКИЙ АУДИТ», яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 1287, виданого Рiшенням Аудиторської палати вiд 31.03.2001 р..

Партнер iз завдання Л.Г. Малюца
Вiд iменi аудиторської фiрми:
Директор
ТОВ АФ «ЛЬВIСЬКИЙ АУДИТ» Л.Г.Малюца
Складено «18 квiтня» 2018 року
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.
Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік 
Кількість зборів, усього 
У тому числі позачергових 
1
2017
0
0
2
2016
0
0
3
2015
0
0

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

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

X
Акціонери 
X

Депозитарна установа

X
Інше (запишіть): д/в
Ні

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

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків 

X

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

Так
Ні
Підняттям карток 
X

Бюлетенями (таємне голосування) 

X
Підняттям рук 

X
Інше (запишіть): д/в
Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

Так
Ні
Реорганізація 

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту
X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства 

X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства 

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (запишіть): д/в
Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) 
Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
д/в
Інше (зазначити)
д/в

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
д/в

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
д/в
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
0
членів наглядової ради - акціонерів
0
членів наглядової ради - представників акціонерів
0
членів наглядової ради - незалежних директорів
0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так
Ні
Складу

X
Організації

X
Діяльності

X
Інше (запишить)
д\в

д\в

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

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

Так
Ні
Стратегічного планування 

X
Аудиторський 

X
З питань призначень і винагород 

X
Інвестиційний 

X
Інші (запишіть) 
д/в
Інші (запишіть) 
д/в

д/в
д/в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)
Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою 

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

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства 

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди 

X
Інше (запишіть) 
д/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 (запишіть): д/в

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? 

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

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

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

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

X
Інше (запишіть) 
д/в

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

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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 додатковий випуск акцій 
Так
Ні
Ні
Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 
Так
Ні
Ні
Ні
Затвердження зовнішнього аудитора
Ні
Так
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 акції акціонерного товариства 

X
Положення про порядок розподілу прибутку 

X
Інше (запишіть): 
д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності 
Так
Так
Так
Так
Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу 
Ні
Ні
Так
Ні
Ні
Інформація про склад органів управління товариства 
Так
Ні
Так
Так
Так
Статут та внутрішні документи 
Ні
Ні
Так
Так
Ні
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 на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так
Ні
Не проводились взагалі 

X
Менше ніж раз на рік 

X
Раз на рік 
X

Частіше ніж раз на рік 

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Виконавчий орган

X
Інше (запишіть)
д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора? 

Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень 

X
Не задовольняли умови договору з аудитором 

X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів 

X
Інше (запишіть) 
д/в

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

Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X

Наглядова рада

X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
Стороння компанія або сторонній консультант

X
Перевірки не проводились

X
Інше (запишіть)
д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так
Ні
З власної ініціативи 
X

За дорученням загальних зборів 

X
За дорученням наглядової ради 

X
За зверненням виконавчого органу 

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

X
Інше (запишіть) 
д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так
Ні
Випуск акцій 

X
Випуск депозитарних розписок 

X
Випуск облігацій 

X
Кредити банків 

X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів 

X
Інше (запишіть): д/в 



Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*? 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 

Так, плануємо розпочати переговори 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років 

Не визначились 
X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в 
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/в



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА




КОДИ


Дата(рік, місяць, число)
2018 | 01 | 01
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "АВIКОС"
за ЄДРПОУ
14308405
Територія

за КОАТУУ
4610136300
Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності

за КВЕД
72.19
Середня кількість працівників


Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон
79018, м.Львiв, вул.Стороженка, б.32


Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2017 р.

Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції
1005
143.0
607.0
Основні засоби:
1010
2210.9
1426.4
- первісна вартість
1011
21016.3
21193.8
- знос
1012
( 18805.4 )
( 19767.4 )
Довгострокові біологічні активи:
1020
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
1030
10.0
5.0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
2363.9
2038.4
II. Оборотні активи
Запаси
1100
1625.9
2796.3
- у тому числі готова продукція
1103
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
1125
598.9
276.2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
1135
10.1
16.3
- у тому числі податок на прибуток
1136
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
39.3
48.9
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
2529.4
4694.2
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Інші оборотні активи
1190
790.6
636.0
Усього за розділом II
1195
5594.2
8467.9
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
7958.1
10506.3

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
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
-1622.7
-1537.1
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Усього за розділом I
1495
5466.5
5552.1
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення
1595
0
0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
- товари, роботи, послуги
1615
879.1
1503.5
розрахунками з бюджетом
1620
121.5
101.6
у тому числі з податку на прибуток
1621
121.5
85.6
- зі страхування
1625
15.9
43.5
- з оплати праці
1630
52.9
84.1
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Інші поточні зобов'язання
1690
1422.2
3221.5
Усього за розділом IІІ
1695
2491.6
4954.2
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття
1700
0
0
Баланс
1900
7958.1
10506.3


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

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
5946.1
6074.5
Інші операційні доходи
2120
0
0
Інші доходи
2240
0
0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
2280
5946.1
6074.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 3835.0 )
( 3726.5 )
Інші операційні витрати
2180
( 1635.6 )
( 1673.0 )
Інші витрати
2270
( 0 )
( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
2285
( 5470.6 )
( 5399.5 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)
2290
475.5
675.0
Податок на прибуток
2300
( 85.6 )
( 121.5 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
2350
389.9 
553.5 

Примітки до балансу
д\в
Примітки до звіту про фінансові результати
д\в
Керівник
Клюфас С.I.
Головний бухгалтер
Глод I.В.


