
Повідомлення про проведення загальних зборів емітента 

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) 
проведення загальних зборів: 

Косівське приватне акціонерне товариство “Скіф-Авто” (код за ЄДРПОУ 01207275) повідомляє, що 
річні загальні збори акціонерів АТ “Скіф-Авто” відбудуться 24 квітня 2016 року о 10-00 годині в 
актовій залі (3-й поверх) адміністративного будинку за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
вул.Грушевського,5, м.Косів, Івано-Франківської обл., 78600.  

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 

Реєстрація учасників зборів з 9-00 год. до 10-00 год. в день та за місцем проведення зборів. 

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:  станом на 24-
00 год. 19.04.2016р.  

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів. 
2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 

рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
4. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора за 2015 рік. 
5. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік. 
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 

2015 році. 
7. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення вчинення 

значних правочинів, у тому числі пов'язаних із продажем транспортних засобів, продовження 
укладених кредитних угод та укладення договорів на нові банківські кредити для купівлі основних 
засобів і поповнення обігових коштів. 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час 
підготовки до загальних зборів: 

Ознайомитись з документами з питань порядку денного та вносити свої пропозиції, зауваження до 
них можна у робочі дні з 13-00 год. до 16-00 год. в кабінеті Голови Наглядової Ради за адресою: 
вул.Грушевського,5, м.Косів, Івано-Франківської обл., 78600. Відповідальна особа за ознайомлення 
акціонерів з документами: Волощук Володимир Йосипович. Контактний телефон: (03478) 21037.  

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

Період Найменування показника 
2014р. 2015р. 

Усього активів                               383 436 
Основні засоби                               375 309 
Довгострокові фінансові інвестиції           - - 
Запаси                                       29 58 
Сумарна дебіторська заборгованість           34 16 
Грошові кошти та їх еквіваленти              -55 53 
Нерозподілений прибуток                      -605 -769 
Власний капітал                              -154 -318 
Статутний капітал                            93 93 
Довгострокові зобов'язання                   - - 
Поточні зобов'язання                         537 754 
Чистий прибуток (збиток)                     -576 -164 
Середньорічна кількість акцій (шт.)          72000 72000 
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)                               0 0 
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду                  

0 0 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                                        88 42 

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: 24.03.2016р. в №57 (2311) бюлетеня 
«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку». 


