
 
Шановні акціонери! ПрАТ «Винниківське управління механізації» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів, 

відбудуться 30  квітня 2016 року об 13.00 годині за адресою:  
79495, місто Львів-Винники, вулиця Галицька, буд 109А (адміністративний корпус). 

Дата складання акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 год. 26 квітня 2016 р. 
 

Перелік питань, що виносяться на голосування: 
1. Обрання голови та секретарів зборів, членів лічильної комісії загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту 
роботи загальних зборів Товариства.; 
2. Звіт Голови правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік; 
3. Звіт ревізійної комісії. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2015 рік; 
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Затвердження рішень Наглядової ради; 
5. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Голови правління та ревізійної комісії Товариства; 
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2015 рік. 
7. Про надання повноважень наглядовій раді підписувати договори купівлі – продажу майна. 

 
Початок реєстрації акціонерів (їх представників) – 0 11.00 годині, закінчення реєстрації – о 12.30 годині. У відповідності 
до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань 
порядку денного робочі дані та робочий час за місцезнаходженням Товариства. 
 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (у тис грн.) 

Найменування показника Період 
 Звітний Попередній 

Усього активів 301.70 327.6 
Основні засоби 5.9 7.4 
Довгострокові фінансові інвестиції - - 
Запаси - - 
Сумарна дебіторська заборгованість 38.80 65.7 
Грошові кошти та їхні еквіваленти 4.0 7.5 
Нерозподілений прибуток 52.1 82.6 
Власний капітал 282.9 313.4 
Статутний капітал 230.8 230.8 
Довгострокові зобов’язання - - 
Поточні зобов’язання 11.3 14.2 
Чистий прибуток (збиток) -15.1 -21.2 
Середньорічна кількість акцій (штук) - - 
Кількість власних акцій, викуплених протягом року - - 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року - - 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 5 
 

ПрАТ «Винниківське управління механізації» 


