
Шановні акціонери ПрАТ АТП «Агротранссервіс» ! 
Дирекція Товариства повідомляє, що загальні збори акціонерів товариства відбудуться  

28 квітня 2017 року, за адресою місцезнаходження: м. Львів , вул. Городоцька , 367 а, каб. 1 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів: станом на 24 год. 24.04.2017 року. 

 
Проект порядку денного зборів: 

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 
3. Звіт та затвердження звіту Дирекції Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства  за 2016 рік  
4. Звіт та затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. 
5. Звіт та затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2016 рік. 
6. Затвердження річних результатів діяльності, порядку розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства.  

 
Реєстрація учасників зборів з 10.00 год. за місцем проведення зборів, закінчення реєстрації 10.45 год. Для участі у зборах 

необхідно мати з собою паспорт, або документ, що засвідчує особу, доручення на право представляти інтереси акціонера чи групи 
акціонерів.  У відповідності до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та статуту Товариства надає акціонерам можливість 
ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектом рішення з питань порядку денного 
в робочі дні та робочий час, за місцезнаходженням Товариства в кабінеті приймальні Дирекції Товариства. Адреса веб-сайту на якому 
можна ознайомитись з документами щодо порядку денного та проектами рішень:  http://www.agrotransservice.bfg.lviv.ua/ 

Довідки за телефонами: 032/ 297-15-18. Відповідальна особа Брунець Тарас Григорович. 
 

Основні показники фінансово-господарської діяльності  (тис .грн.) 

Найменування показника період 
Звітний 2016р. Попередній 2015р. 

Усього активів                               1884 1327 
Основні засоби 455 565 
Довгострокові фінансові інвестиції 97 247 
Запаси 6 6 
Сумарна дебіторська заборгованість 603 272 
Грошові кошти та їх еквіваленти              458 178 
Нерозподілений прибуток   1151 618 
Власний капітал                              1821 1288 
Статутний капітал                            189 189 
Довгострокові зобов'язання                     
Поточні зобов'язання                         63 39 
Чистий прибуток (збиток)                     533 (194) 
Середньорічна кількість акцій (шт.)          756000 756000 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)                                  
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду                 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                            18 21 

 
Проекти рішень щодо питань порядку денного 

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 
Проект рішення: Обрати запропонований склад Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 
Проект рішення:Обрати запропонованого Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 
3. Звіт Дирекції Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства  за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його 

розгляду. 
Проект рішення: Затвердити звіт Дирекції Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства  за 2016 рік. 
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
Проект рішення:Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік 
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
Проект рішення: Затвердити Наглядової Ради Товариства за 2016 рік 
6. Затвердження річних результатів діяльності, порядку розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства. 
Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності, порядку розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства. 

 
Директор   ПрАТ АТП "Агротранссервіс" 
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