Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння
(посада)

Колтун М.В.
(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

25.04.2017
(дата)
М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Конвеєр"

2. Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

3. Код за ЄДРПОУ

05763754

4. Місцезнаходження

79069, Львівська, -, м. Львiв, вул. Шевченка, 317

5. Міжміський код, телефон та факс

(032) 291 37 89, (032) 291 18 35

6. Електронна поштова адреса

conveyer@mail.lviv.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
2. Річна інформація опублікована у

3. Річна інформація розміщена на
сторінці в мережі Інтернет

№77, Газета "Відомості Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного
друкованого видання)
http://www.conveyer.com.ua/
(адреса сторінки)

25.04.2017
(дата)
24.04.2017
(дата)
25.04.2017
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
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)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
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
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов’язання емітента
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
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 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

X

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського X
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 володiє жодними лiцензiями.
Посада корпоративного секретаря не передбачена.
Послугами рейтингового агентства Товариство не користується
Осiб, якi володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй товариства -ТОВ "Холдингова компанiя "Доброта" - 19,3997%.
Загальнi збори акцiонерiв скликались i проводились 05.05.2016 року і 14.12.2016 року.
Дивiденди протягом останнiх трьох рокiв не нараховувались i не виплачувались.
Рiшення про випуск облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не приймалось.
Iншi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не випускались.
Викуп власних акцiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався.
Борговi цiннi папери протягом останнiх трьох рокiв не випускались.
Гарантiї третьої особи за випуском боргових цiнних паперiв не надавались.
Випадкiв прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами, договорами
позики не виникали
Особлива iнформацiя протягом звiтного перiоду надавалась.
Товариство не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства
Випуск iпотечних облiгацiй не здiйснювався.
Iпотечнi активи вiдсутнi.
Випуск цiльових облiгацiй протягом останнiх трьох рокiв не здiйснювався.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" - за звiтний
перiод емiтент попереднє не надавав згоди на вчинення значних правочинiв.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" - за звiтний перiод
емiтент не надавав згоди на вчинення значних правочинiв.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть" - за звiтний перiод емiтент не надавав згоди на вчинення значних правочинiв,щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть.
Випуск сетифiкатiв ФОН не здiйснювався.
Емітент не брав участі у створенні юридичних осіб
Інформація про корпоративного секретаря відсутня так як корпоративний секретар не призначався.
"Iнформацiя про рейтингове агенство" вiдсутня, так як визначеня рейтингової оцiнки товариство не
здiйснювало.
"Iнформацiя про дивiденди" вiдсутня, так як дивiденди за 2016 рiк не нараховувались i не виплачувались.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" вiдсутня, так як облiгацiї товариством не випускались.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" вiдсутня, так як iншi цiннi папери товариством не
випускались.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду " вiдсутня, так як викуп власних акцiй
протягом звiтного перiоду не здiйснювався.
"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" вiдсутня , так як
боргових цiнних паперiв товариство не випускало.
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" вiдсутня, так як товариство iпотечних облiгацiй не випускало.
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" вiдсутня, так як товариством іпотечних сертифікатів не
випускало.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
4. Територія (область)*
5. Статутний капітал (грн)
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
9. Основні види діяльності із зазначенням
найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
2) МФО банку
3) поточний рахунок
4) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

Приватне акцiонерне товариство "Конвеєр"
ААБ №742592
12.08.1996
46000 - Львівська
7922950,00
0,000000
0,000000

202
Виробництво пiдiймального та вантажнорозвантажувального устаткування 28.22, Виробництво
будiвельних металевих конструкцiй i частин
конструкцiй 25.11, Механiчне оброблення металевих
виробiв 25.62
Загальнi збори Товариства, Наглядова рада
Товариства, Правлiння, Ревiзiйна комiсiя
ПАТ АКБ «Львiв»
325268
2600100113326
ПАТ АКБ «Львiв»
325268
2600000213326

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи
довідників та класифікаторів.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження***
5) освіта***
6) стаж роботи (років)***
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав***
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Голова Правлiння
Колтун Мирослав Володимирович
КВ, 272459, 07.10.1999, Залiзничним РВ УМВСУ у
Львiвськiй областi
1961
Вища
38
ВАТ "Конвеєр" - директор виробництва
15.04.2014, 3 роки
Скликання та проведення засiдань Правлiння,
визначення порядку денного засiдань. Розпорядження
майном товариства у межах повноважень згiдно
статуту, представлення товариства без довiреностi
перед третiми особами, прийом та звiльнення з роботи
працiвникiв, укладання колективного договору.
Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що
належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження
визначаються статутом товариства. Розмiр винагороди
за виконання обов'язкiв Голови Правлiння
визначається умовами контракту. Не надав згоди на
розкриття розмiру винагороди. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження***
5) освіта***
6) стаж роботи (років)***
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав***
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Перший заступник Голови Правлiння
Лисий Василь Богданович

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження***
5) освіта***
6) стаж роботи (років)***

Заступник голови Правлiння
Грибачов Василь Васильович

КА, 031197, 24.10.1995, Дрогобицьким РВ УМВСУ у
Львiвськiй областi
1962
Вища
32
ВАТ "Конвеєр" - перший заступник Голови Правлiння
- директор з питань розвитку
15.04.2014, 3 роки
Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що
належать до компетенцiї Правлiння. Виконання
обов"язкiв Голови Правлiння на час його вiдсутностi.
Повноваження визначаються статутом товариства . Не
надав згоди на розкриття розмiру винагороди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Посад на будь-яких iнших
пiдприємствах не обiймає.

КА, 844195, 18.06.1998, Залiзничним РВ УМВСУ у
Львiвськiй областi
1953
Вища
45

7) найменування підприємства та попередня посада,
ВАТ "Конвеєр", директор з маркетингу
яку займав***
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 15.04.2014, 3 роки
(призначено)
9) опис
Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що
належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження
визначаються статутом товариства. Не надав згоди на
розкриття розмiру винагороди. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження***
5) освіта***
6) стаж роботи (років)***
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав***
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Заступник Голови Правлiння з експлуатацiї
Онуфрович Володимир Матвiйович
КВ, 531244, 02.11.2000, Залiзничним РВ УМВСУ у
Львiвськiй областi
1951
Середня технiчна
47
ВАТ "Конвеєр" начальник ремонтно-експлуатацiйного
управлiння
15.04.2014, 3 роки
Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що
належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження
визначаються статутом товариства. Не надав згоди на
розкриття розмiру винагороди. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження***
5) освіта***
6) стаж роботи (років)***
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав***
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член Правлiння, головний бухгалтер
Тершiвська Тетяна Романiвна

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата

Голова Наглядової ради
Представник ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта"Денис Андрiй Ярославович
КВ, 346070, 04.02.1997, Дрогобицьким МВ УМВСУ у

КА, 850528, 29.06.1998, Галицьким РВ УМВСУ у
Львiвськiй областi
1968
Вища
32
Директор ПП "Бiосат"
15.04.2014, 3 роки
Забезпечення органiзацiї та контроль за веденням
бухгалтерського облiку Товариства вiдповiдно до
Закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi", подання оперативної
iнформацiї про фiнансовий стан Товариства,
складання та подання у встановленi термiни
передбаченої законодавством звiтностi. Участь у
засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать
до компетенцiї Правлiння. Повноваження
визначаються Статутом Товариства. Додаткової
винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не
отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Обiймає посаду бухгалтера
ТОВ "ЛЕДПРОФЛАЙН"

видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження***
5) освіта***
6) стаж роботи (років)***
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав***
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Львiвськiй областi
1976
Вища
18
ЗАТ "Холдингова компанiя "Доброта", заступник
директора з економiки та фiнансiв
14.12.2016, 3 роки
Згiдно протоколу №б/н вiд 14.12.2016 р. рiшення
засiдання наглядової ради Публiчного акцiонерного
товариства «Конвеєр» обрано на посаду Голови
Наглядової ради представника ТзОВ "Холдингова
компанiя "Доброта"-Дениса Андрiя Ярославовича,
паспорт КА №346070 вид.04.02.1997р. Дрогобицьким
МВ УМВСУ у Львiвськiй обл., розмiр пакету складає
19,399718%. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк на який обрано – 3
роки.Органiзацiя роботи Наглядової ради Товариства,
скликання засiдань Наглядової ради та головування на
них, вирiшення питань, що належать до компетенцiї
Наглядової ради. Повноваження визначаються
Статутом Товариства. Не надав згоди на розкриття
iнформацiї про розмiр винагороди. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Представник члена Наглядової ради ТзОВ
"Холдингова компанiя "Доброта". Обiймає посаду
директора ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта"
(код за ЄДРПОУ 23967437, Львiвська обл.,
м.Дрогобич, вул.Гайдамацька, 7/1).

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження***
5) освіта***
6) стаж роботи (років)***
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав***
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член Наглядової ради
Коростельов Олександр Михайлович

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження***
5) освіта***
6) стаж роботи (років)***

Член Наглядової ради
Представник юридичної особи ДП "Монолiт"-Чуланов
Володимир Олексiйович
КА, 235950, 09.07.1996, Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ
у Львiвськiй області

КА, 572584, 23.10.1997, Дрогобицьким МВ УМВСУ у
Львiвськiй області
1963
Вища
37
Перший заступник міського Голови м.Дрогобич
14.12.2016, 3 роки
Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення
питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради.
Повноваження визначаються Статутом Товариства та
положенням про Наглядову раду. Додаткової
винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не
отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Обiймає посаду радника
директора ТОВ "Холдингова компанiя "Доброта"

1950
Вища
49

7) найменування підприємства та попередня посада,
ПАТ "Конвеєр", начальник технічного відділу
яку займав***
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 14.12.2016, 3 роки
(призначено)
9) опис
Участь у засiданнях Наглядової ради, вирiшення
питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради.
Повноваження визначаються Статутом Товариства та
положенням про Наглядову раду. Додаткової
винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не
отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Обiймає посаду заступника
директора ТОВ "ЛЕДПРОФЛАЙН"
1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження***
5) освіта***
6) стаж роботи (років)***
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав***
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Ревiзор
Ванчосович Iгор Васильович
КА, 711146, 12.12.1997, Залiзничним РВ УМВСУ у
Львiвськiй областi
1956
Вища
43
ВАТ "Конвеєр", начальник управлiння економiчного
аналiзу i цiноутворення
14.12.2016, 3 роки
Скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї, готує пропозицiї
щодо плану перевiрок. Участь в перевiрках фiнансовогосподарської Проведення засiдань Ревiзiйної комiсiї,
складання плану перевiрок, Органiзацiя проведення
перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства, пiдготовка висновку за результатами
фiнансового року на Загальнi збори акцiонерiв,
вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї
Ревiзiйної комiсiї. Повноваження визначаються
Статутом Товариства та положенням про Ревiзiйну
комiсiю. Додаткової винагороди в грошовiй чи
натуральнiй формi не отримував. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обiймає посаду начальника відділу кадрів ПрАТ
"Конвеєр"

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
*** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні
1
Голова Правлiння
Перший заступник Голови
Правлiння
Заступник голови Правлiння
Заступник Голови Правлiння
з експлуатацiї
Член Правлiння, головний
бухгалтер
Голова Наглядової ради

Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Ревiзор

2
Колтун Мирослав
Володимирович

3
КВ, 272459, 07.10.1999,
Залiзничним РВ УМВСУ у
Львiвськiй областi
Лисий Василь Богданович
КА, 031197, 24.10.1995,
Дрогобицьким РВ УМВСУ у
Львiвськiй областi
Грибачов Василь Васильович КА, 844195, 18.06.1998,
Залiзничним РВ УМВСУ у
Львiвськiй областi
Онуфрович Володимир
КВ, 531244, 02.11.2000,
Матвiйович
Залiзничним РВ УМВСУ у
Львiвськiй областi
Тершiвська Тетяна Романiвна КА, 850528, 29.06.1998,
Галицьким РВ УМВСУ у
Львiвськiй областi
Представник ТзОВ
КВ, 346070, 04.02.1997,
"Холдингова компанiя
Дрогобицьким МВ УМВСУ у
"Доброта"-Денис Андрiй
Львiвськiй областi
Ярославович
Коростельов Олександр
КА, 572584, 23.10.1997,
Михайлович
Дрогобицьким МВ УМВСУ у
Львiвськiй області
Представник юридичної
КА, 235950, 09.07.1996,
особи ДП "Монолiт"-Чуланов Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ
Володимир Олексiйович
у Львiвськiй області
Ванчосович Iгор Васильович КА, 711146, 12.12.1997,
Залiзничним РВ УМВСУ у
Львiвськiй областi

4

прості на привілейов привілейов
пред'явник ані іменні
ані на
а
пред'явник
а
7
8
9
0
0
0
0

5
0,000000

6

0
38163

4,816766

38163

0

0

0

0

0,000000

0

0

0

0

0

0,000000

0

0

0

0

0

0,000000

0

0

0

0

153703

19,399719

153703

0

0

0

43871

5,537205

43871

0

0

0

78684

9,931149

78684

0

0

0

543

0,068535

543

0

0

0

Усього
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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314964

39,753375

314964

0

0

0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

Від
загальної
кількості
голосуючи
х акцій (у
відсотках)
прості
іменні

Товариство з обмеженою
23967437
82100, Львівська,
відповідальністю "Холдингова
Дрогобицький, м.Дрогобич,
компанія "Доброта"
вул.Гайдамацька, буд.7, оф.1
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної Серія, номер, дата видачі паспорта,
особи*
найменування органу, який видав
паспорт**

153703
Кількість
акцій
(штук)

19,399719
Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

40,606738

прості на привілейов привілейов
пред'явник ані іменні
ані на
а
пред'явник
а
153703
0
0
0

Від
загальної
кількості
голосуючи
х акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні
Усього

153703

19,399700

40,606700

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнювати необов'язково.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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прості на привілейов привілейов
пред'явник ані іменні
ані на
а
пред'явник
а
153703
0
0
0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
(*)
Дата проведення
Кворум зборів **
Опис

чергові

позачергові
X

14.12.2016
88,490000
ПРОТОКОЛ № 22
Загальних позачергових зборів акціонерів
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"Конвеєр"
(надалі - "Товариство", "Емітент", ПАТ "Конвеєр ")
м. Львів
14 грудня 2016 року
"
Дата і час проведення загальних зборів
акціонерів, надалі - загальні збори або Збори: 14
грудня 2016 року.
"
Час початку загальних зборів 9.00 год, час
закінчення Загальних зборів 10.00год.
"
Місце проведення загальних зборів: збори
проводились за адресою місцезнаходження
Товариства: 79069, м. Львiв, вул. Шевченка, 317,
актовий зал.
"
Дата складення переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах: перелік акціонерів
ПАТ "Конвеєр" , складено станом на 24:00 годину 08
грудня 2016 року.
"
Дата складання переліку акціонерів Товариства
для здійснення персонального повідомлення про
проведення загальних зборів Товариства - 03
листопада 2016 року
"
Згідно ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ
ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"Конвеєр", складеному НДУ станом на 24:00 годину
08 грудня 2016 року:
Загальна кількість осіб, включених до переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах Товариства: 4848 осіб (4844 фізичних осіб та 4
юридичних осіб).
Загальна кількість цінних паперів Товариства 792295
штук простих іменних акцій.
Загальна кількість голосуючих цінних паперів
Товариства 378516 штук простих іменних акцій.
"
Для участі у загальних зборах зареєстровано 4
(чотири) акціонери: 2 фізичні особи, які володіють 102
566 голосуючими акціями, що становить 27,10% від
загальної кількості голосуючих акцій, представники 2
юридичних осіб, що володіють 232 387 голосуючими
акціями, що становить 61,39% від загальної кількості
голосуючих акцій.
"
Загальна кількість голосуючих цінних паперів
Товариства, що належать акціонерам, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах: 334953
штук простих іменних акцій, що складає 88,49%
голосуючих акцій Товариства.
"
Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій товариства, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах з
кожного питання порядку денного загальних зборів:
334953 штук простих іменних акцій, що складає

88,49% голосуючих акцій Товариства.
"
Кворум загальних зборів: загальні збори мають
кворум з усіх питань порядку денного, так як для
участі у загальних зборах зареєструвались акціонери,
які сукупно є власниками 88,49% голосуючих акцій
Товариства, що становить 100% голосів власників
голосуючих акцій, присутніх на зборах.
"
Порядок голосування на загальних зборах:
голосування з питань порядку денного здійснюється
шляхом використання бюлетенів для голосування, за
принципом одна голосуюча акція - один голос.
"
Кожний акціонер був повідомлений про
проведення позачергових загальних зборів способом,
передбаченим Статутом, а саме: персонально
простими листами не менше ніж за 30 днів (07.11.2016
року) до дати проведення загальних зборів,
повідомлення про проведення зборів було
надруковано в офіційному виданні Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку, а саме:
Бюлетень. Цінні папери України №206 від 03.11.2016
року, розміщено в загальнодоступній інформаційній
базі НКЦПФР та на сайті Товариства.
"
Акціонери до дня проведення зборів мали
можливість ознайомитись з документами, пов'язаними
з порядком денним, за місцезнаходженням
Товариства, а в день проведення зборів також за
місцем їх проведення - відповідно до порядку,
затвердженого Наглядовою радою та вказаного в
повідомленні про проведення Загальних зборів.
"
Для перевірки повноважень акціонерів та їх
представників, що прибули для участі у позачергових
загальних зборах акціонерів ПАТ, рішенням
Наглядової ради була створена Реєстраційна комісія
(Протокол засідання Наглядової ради ПАТ №10 від
24.10.2016 року) в складі: член комісії - Фесенко Р.І,
член комісії - Заріцька С.С., член комісії - Хомишин
С.І. На засіданні Реєстраційної комісії 14.12.2016 року
Головою Реєстраційної комісії обрано - Фесенка Р.І.
"
Голова реєстраційної комісії Фесенко Р.І.
оголосив результати реєстрації акціонерів та їхніх
представників (перелік акціонерів, які зареєструвались
для участі у загальних зборах акціонерів, додається).
Згідно з вимогами Закону України "Про акціонерні
товариства", Статуту Товариства, Збори визнаються
правомочними вирішувати всі питання порядку
денного.
Порядок денний Зборів:
1. Про обрання членів лічильної комісії
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
3. Про ліквідацію Дочірнього підприємства фірми
"Конвеєрсервіс" ВАТ "Конвеєр".
4. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства.
5. Про прийняття нової редакції Статуту Товариства.
6. Про затвердження внутрішніх положень
Товариства.
7. Про переобрання членів Наглядової ради
Товариства.
8. Про переобрання членів Ревізійної комісії.
Голова Правління Колтун М.В. повідомив, що
пропозиції щодо змін проекту Порядку денного від
акціонерів не надходили.
Голова Правління Колтун М.В. повідомив, що для

підрахунку голосів з питань обрання лічильної комісії
зборів Наглядовою Радою призначено Тимчасову
лічильну комісію у складі:
Голова Тимчасової лічильної комісії - Зембіцька
К.М.
Член Тимчасової лічильної комісії
- Контц О.М.
Член Тимчасової лічильної комісії
- Пона М.М.
Заперечень не надійшло.
Порядок голосування на загальних зборах:
голосування з питань порядку денного здійснюється
шляхом використання бюлетенів для голосування, за
принципом одна голосуюча акція - один голос. Форма,
зміст та порядок засвідчення бюлетенів затверджено
рішенням Наглядової ради Товариства від 02.12.2016
року (протокол №11)
Акціонер повинен у відповідній клітинці бюлетеня
поставити позначку, відповідно до свого рішення, та
підписати бюлетень. В разі відсутності підпису
бюлетень вважається недійсним.
Підписаний бюлетень передається членам Лічильної
комісії, яка здійснює підрахунок підсумків
голосування та складає відповідний протокол.
1. Надано бюлетенів з питань №1-№8 Порядку
денного Зборів - 32 бюлетені (по 4 бюлетені по
кожному питанню порядку денного).
2. Кількість бюлетенів, що надійшли від акціонерів
після голосування з питань №1-№8 Порядку денного
Зборів - 32 бюлетені (по 4 бюлетені по кожному
питанню порядку денного)
З першого питання порядку денного "Про обрання
членів лічильної комісії" слухали Голову Правління
Товариства - Колтуна М.В., який виносить на
голосування проект рішення: Про обрання лічильної
комісії у складі трьох осіб:
Голова Лічильної комісії - Фесенко Р.І,
Член Лічильної комісії
- Заріцька С.С.
Член Лічильної комісії
- Пона М.М.
Зауважень та пропозицій не поступило.
Голосування здійснюється Бюлетенем № 1.
"За" - 334 953 голосуючих акцій, що становить 100%
голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам
голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах.
"Проти" - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00%
голосуючих акцій, що належать акціонерам, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"Утримались" 0 голосуючих акцій, що становить
0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"Не голосували" 0 голосуючих акцій, що становить
0,00 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Визнаних недійсними бюлетенів немає.
Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі трьох
осіб:
Голова Лічильної комісії - Фесенко Р.І, Член
Лічильної комісії - Заріцька С.С., Член Лічильної
комісії - Пона М.М.
З другого питання порядку денного "Про обрання
Голови та Секретаря загальних зборів" на голосування

виноситься проект рішення: обрати голову та
секретаря загальних зборів акціонерів Товариства:
Голова зборів
- Колтун М.В
Секретар
- Тершівська Т.Р.
Зауважень та пропозицій не поступило.
Голосування здійснюється Бюлетенем № 2.
"За" - 334 953 голосуючих акцій, що становить 100%
голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам
голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах.
"Проти" - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00%
голосуючих акцій, що належать акціонерам, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"Утримались" 0 голосуючих акцій, що становить
0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"Не голосували" 0 голосуючих акцій, що становить
0,00 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Визнаних недійсними бюлетенів немає.
Вирішили: обрати голову та секретаря загальних
зборів акціонерів Товариства:
Голова зборів - Колтун М.В
Секретар - Тершівська Т.Р.
З третього питання порядку денного "Про ліквідацію
Дочірнього підприємства фірми "Конвеєрсервіс" ВАТ
"Конвеєр", слухали Голову зборів Товариства Колтуна
М.В, який запропонував ліквідувати Дочірне
підприємство фірми "Конвеєрсервіс" ВАТ "Конвеєр".
Виконавчому органу Дочірного підприємства фірми
"Конвеєрсервіс" ВАТ "Конвеєр" разом з Правлінням
ПАТ "Конвеєр" здійснити всі передбачувані
законодавством дії щодо ліквідаційної процедури.
Зауважень та пропозицій не поступило.
Голосування здійснюється Бюлетенем № 3.
"За" - 334 953 голосуючих акцій, що становить 100%
голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам
голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах.
"Проти" - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00%
голосуючих акцій, що належать акціонерам, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"Утримались" 0 голосуючих акцій, що становить
0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"Не голосували" 0 голосуючих акцій, що становить
0,00 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Визнаних недійсними бюлетенів немає.
Вирішили: ліквідувати Дочірне підприємство фірми
"Конвеєрсервіс" ВАТ "Конвеєр". Виконавчому органу
Дочірного підприємства фірми "Конвеєрсервіс" ВАТ
"Конвеєр" разом з правлінням ПАТ "Конвеєр"
здійснити всі передбачувані законодавством дії щодо
ліквідаційної процедури.
З четвертого питання порядку денного "Про
прийняття рішення про зміну типу Товариства"
слухали Голову зборів Колтуна М.В., який
запропонував, в зв'язку із змінами в чинному

законодавстві, змінити тип Товариства з публічного
акціонерного товариства на приватне акціонерне
товариство. Зміна типу Товариства дозволить
уникнути додаткових витрат, пов'язаних із
забезпеченням вимог, які ставляться до публічних
акціонерних товариств.
Зауважень та пропозицій не поступило.
Голосування здійснюється Бюлетенем № 4.
"За" - 334 953 голосуючих акцій, що становить 100%
голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам
голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах.
"Проти" - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00%
голосуючих акцій, що належать акціонерам, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"Утримались" 0 голосуючих акцій, що становить
0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"Не голосували" 0 голосуючих акцій, що становить
0,00 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Визнаних недійсними бюлетенів немає.
Вирішили: змінити тип Товариства з публічного
акціонерного товариства на приватне акціонерне
товариство. Правлінню товариства здійснити всі
передбачені законодавством дії.
З п'ятого питання порядку денного"Про прийняття
нової редакції Статуту Товариства", слухали Голову
Загальних зборів Колтуна М.В. який повідомив, що у
зв'язку зі змінами в законодавстві, а також прийнятті
рішення про зміну типу Товариства, необхідно
прийняти та затвердити нову редакцію Статуту
Товариства. Голова оголосив нову редакцію Статуту
Товариства та запропонував затвердити нову редакцію
Статуту Приватного акціонерного товариства
"Конвеєр" та уповноважити Голову зборів Колтуна
М.В. підписати нову редакцію Статуту Товариства.
Зауважень та пропозицій не поступило.
Голосування здійснюється Бюлетенем № 5.
"За" - 334 953 голосуючих акцій, що становить 100%
голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам
голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах.
"Проти" - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00%
голосуючих акцій, що належать акціонерам, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"Утримались" 0 голосуючих акцій, що становить
0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"Не голосували" 0 голосуючих акцій, що становить
0,00 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Визнаних недійсними бюлетенів немає.
Вирішили: затвердити нову редакцію Статуту
Приватного акціонерного товариства "Конвеєр".
Уповноважити Голову зборів Колтуна М.В. підписати
нову редакцію Статуту Товариства.
З шостого питання порядку денного "Про
затвердження внутрішніх положень Товариства",

слухали Голову Загальних зборів Колтун М.В. який
повідомив, що у зв'язку зі зміною типу Товариства та
прийняття нової редакції Статуту Товариства,
необхідно прийняти та затвердити Внутрішні
положення Товариства: Положення "Про Наглядову
раду Приватного акціонерного товариства "Конвеєр",
Положення "Про Ревізійну комісію (Ревізора)
Приватного акціонерного товариства "Конвеєр".
Зауважень та пропозицій не поступило.
Голосування здійснюється Бюлетенем № 6.
"За" - 334 953 голосуючих акцій, що становить 100%
голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам
голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах.
"Проти" - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00%
голосуючих акцій, що належать акціонерам, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"Утримались" 0 голосуючих акцій, що становить
0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"Не голосували" 0 голосуючих акцій, що становить
0,00 % голосуючих акцій, що належать акціонерам, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Визнаних недійсними бюлетенів немає.
Вирішили: Затвердити Внутрішні положення
Товариства: Положення "Про Наглядову раду
Приватного акціонерного товариства "Конвеєр",
Положення "Про Ревізійну комісію (Ревізора)
Приватного акціонерного товариства "Конвеєр".
З сьомого питання порядку денного "Про переобрання
членів Наглядової ради Товариства", слухали Голову
Загальних зборів Колтун М.В, який повідомив про
необхідність переобрання Наглядової ради Товариства
та запропонував відкликати попередній склад
Наглядової ради, обрати, згідно поданих пропозицій,
новий склад Наглядової ради в кількості трьох осіб та
оголосив кандидатури до складу Наглядової ради:
Денис Андрій Ярославович, представник ТзОВ
"Холдингова компанiя "Доброта"
Коростельов Олександр Михайлович
Чуланов Володимир Олексійович, представник ДП
"Монолiт"
Обрання кандидатів буде проводитись шляхом
кумулятивного голосування.
Зауважень та пропозицій не поступило.
Голосування здійснюється Бюлетенем № 7.
Кумулятивне голосування:
№ п.п. П.І.Б. кандидата
Кількість голосів, які
акціонери віддають за кандидата
1
Денис Андрій Ярославович, представник ТзОВ
"Холдингова компанiя "Доброта"
334 953
2
Коростельов Олександр Михайлович 334 953
3
Чуланов Володимир Олексійович, представник
ДП "Монолiт"
334 953
"За" - 334 953 голосуючих акцій, що становить 100%
голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам
голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах.
"Проти" - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00%
голосуючих акцій, що належать акціонерам, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"Утримались" 0 голосуючих акцій, що становить
0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"Не голосували" 0 голосуючих акцій, що становить
0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Визнаних недійсними бюлетенів немає.
Вирішили: Попередній склад Налядової ради
відкликати, обрати наступний склад Наглядової ради:
Член Наглядової ради Денис Андрій Ярославович,
представник ТзОВ "Холдингова компанiя "Доброта";
Член Наглядової ради Коростельов Олександр
Михайлович;
Член Наглядової ради Чуланов Володимир
Олексійович, представник ДП "Монолiт".
З восьмого питання порядку денного "Про
переобрання членів Ревізійної комісії", слухали
Голову Загальних зборів Колтуна М.В, який
повідомив про необхідність переобрання Ревізійної
комісії.
Запропонував попередній склад Ревізійної комісії
звільнити, обрати Ревізора Товариства Ванчосовича
Ігоря Васильовича.
Зауважень та пропозицій не поступило.
Голосування здійснюється Бюлетенем № 8.
Кумулятивне голосування:
№ п.п. П.І.Б. кандидата
Кількість голосів, які
акціонери віддають за кандидата
1
Ванчосович Ігор Васильович
334 953
"За" - 334 953 голосуючих акцій, що становить 100%
голосуючих акцій, що належать акціонерам власникам
голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах.
"Проти" - 0 голосуючих акцій, що становить 0,00%
голосуючих акцій, що належать акціонерам, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"Утримались" 0 голосуючих акцій, що становить
0,00% голосуючих акцій, що належать акціонерам, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"Не голосували" 0 голосуючих акцій, що становить
0,00% олосуючих акцій, що належать акціонерам, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Визнаних недійсними бюлетенів немає.
Вирішили: Попередній склад Ревізійної комісії
відкликати, обрати Ревізора Товариства: Ванчосовича
Ігоря Васильовича
Закриття зборів:
Голова Зборів Товариства Колтун М.В повідомив, що
Загальні збори акціонерів Товариства розглянули та
прийняли рішення по всіх питаннях порядку денного,
подякував акціонерам та оголосив Загальні збори
акціонерів Товариства закритими.
ГОЛОВА ЗБОРІВ
М.В
СЕКРЕТАР ЗБОРІВ
Тершівська Т.Р.

_________________ Колтун
________________

Голова Правління ПАТ "Конвеєр"

____________________ Колтун М.В
Прошнуровано
та пронумеровано
_____________ аркушів.
Голова Зборів
____________Колтун М.В.

Прошнуровано
та пронумеровано*
_____________ аркушів.
Голова Зборів
____________Колтун М.В.

Прошнуровано
та пронумеровано
_____________ аркушів.
Голова Зборів
____________Колтун М.В.
Вид загальних зборів
(*)
Дата проведення
Кворум зборів **
Опис

чергові
позачергові
X
05.05.2016
99,530000
Протокол №21
Чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акцiонерного товариства
"КОНВЕЄР"
Дата проведення зборів - 05 травня 2016р.
Місце проведення зборів: : м.Львів, вул. вул.
Шевченка, 317.
Відкриття зборів.
Згідно доповіді реєстраційної комісії станом на
05.05.2016 року Статутний капітал ПАТ "Конвеєр"
становить 7922950,00 грн, який розділений на 792295
шт. простих іменних акцій номінальною вартістю
10,00 грн.
У переліку власників іменних цінних паперів ПАТ
"Конвеєр", складеному станом на 24 годину 28 квітня
2016 року зареєстровано 3 юридичні особи та 4863
фізичних осіб.
Для визначення кворуму прийняті 374869 штук
простих іменних акцій Товариства, що становить
47,31% від Статутного капіталу Товариства, які
надають право голосу з усіх питань порядку денного
загальних зборів (голосуючі акції).
Станом на 10 годину 05.05.2016 року на Загальних
зборах акціонерів зареєстровано 3 фізичні особи та їх
представники, що володіють 140729 акціями, що
становить 37,54 % від усієї кількості голосуючих
акцій, 2 юридичні особи та їх представники, що які
володіють 232387 акціями, що становить 61,99 % від
усієї кількості голосуючих акцій.
Всього на зборах акціонерів ПАТ "Конвеєр"
зареєстровано 373116 голосів, що становить 99,53 %
від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні
товариства" Загальні збори акціонерів визнаються
правочинними.
Переходимо розгляду питань Порядку денного.
Слухали: 1. Про обрання лічильної комісії.
Пропозицію п.Лисого В.Б. обрати лічильну комісію у
складі 2 осіб. Персонально: п.п. Брунець Т.Г. та
Фесенко Р.І.
(результати голосування : за - 373116 голосів(100%),
проти - немає, утримались - немає).
Голосували бюлетенями для голосування.
Рішення прийнято.
Слухали: 2. Про обрання голови та секретаря зборів.
Пропозицію п.Дениса А.Я. головою зборів обрати
Лисого Василя Богдановича,
секретарем зборів обрати Хомишин Софію Іванівну.
(результати голосування : за - 373116 голосів(100%),
проти - немає, утримались - немає).
Голосували бюлетенями для голосування.
Рішення прийнято.
.
Слухали: 3. Звіт та затвердження звіту Голови
правління про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства за 2013, 2014, 2015 рік.
Голову правління п.Колтуна Мирослава
Володимировича, який ровідомив наступне:
У звітному періоді Правління ПАТ "Конвеєр" у своїй
роботі керувалося Статутом Товариства, чинним
законодавством України, рішеннями Зборів та
Наглядової ради Товариства та чинними
колективними договорами.
У звітних роках Товариство забезпечувало
виконання місії підприємства - виготовлення, монтаж,
налагодження, ремонт та обслуговування підіймальнотранспортного обладнання та неперервного
транспорту і металоконструкцій для будь-якої галузі
як в Україні, так і за її межами:
- з найвищою якістю;
- за взаємовигідними цінами;
- в найкоротші терміни.
Для виконання задекларованої місії, виходячи із
загального розуміння зовнішнього і внутрішнього
середовища, дійсного фінансово-економічного стану
підприємства, була розроблена і сформавана
стратегічна ціль підприємства - забезпечення стійкості
в непростих економічних та політичних умовах та
фінансова ціль підприємства - забезпечення
оптимального доходу та термінів надходження
коштів, сплати платежів до бюджету та Пенсійного
фонду.
Аналізуючи показники діяльності у 2013-2015 роках,
необхідно зазначити наступне:
1. В результаті щорічного зростання обсягів реалізації
( у 2014р. на 1,7 млн.грн. та у 2015р. на 1,5 млн.грн.)
валовий прибуток підприємства збільшувався у
порівнянні з попереднім роком за 2014р. на суму 504
тис.грн. та за 2015р. на суму 719 тис.грн.

2. Відбулося збільшення адміністративних
витрат у 2015 році у порівнянні з 2014 роком на суму
1млн.566 тис.грн. за рахунок збільшення витрат на
оплату праці на суму 294 тис.грн., значного
збільшення витрат на сплату земельного податку на
суму 667 тис.грн. за рахунок підвищення нормативногрошової оцінки землі та збільшення витрат на
послуги сторонніх організацій (на 605 тис.грн.)
3. Збільшення витрат на збут у 2015 році у
порівнянні з 2014 роком на суму 93 тис.грн. відбулося
в основному за рахунок збільшення витрат на оплату
праці.
4. Аналіз інших доходів показує щорічне зростання
доходів від операційної оренди активів та супутніх
оренді послуг - на 229 тис.грн.у 2014р. та на 937
тис.грн у 2015 році за рахунок залучення нових
орендарів та перегляду розміру орендної плати;
прибуток від реалізації необоротних активів у 2013
році склав 1,5 млн.грн., у 2014р. - 422 тис.грн. та у
2015р. - 1,6 млн.грн., від оприбуткування
матеріальних цінностей від ліквідації необоротних
активів у 2013 р. в сумі 978 тис.грн.
5. Значний вплив на фінансові показники
підприємства у складі інших витрат мають витрати на
перерахування пільгових пенсій, які у 2013р. склали
699 тис.грн., у 2014р. - 1млн.129 тис.грн., у 2015р.939 тис.грн., фінансові витрати (відсотки за кредити)
значно зменшилися у 2015 році за рахунок
дострокового погашення кредиту в сумі 1,7 млн.грн.,
отриманого підприємством у 2013 році на поповнення
обігових коштів.
6. У 2015 році збиток від операційної діяльності
зменшений на суму доходу з податку на прибуток
1млн.369 тис.грн., який виник в результаті
формування відстрочених податкових активів за
рахунок:
1) перенесення на наступні періоди невикористаних
податкових збитків за 2011-2015 роки в сумі 7,3
млн.грн., оскільки є ймовірність, що у майбутніх
періодах буде отримано достатній оподаткований
прибуток, за рахунок якого підприємство зможе
використати ці накопичені податкові збитки за
попередні роки;
2) виникнення тимчасових різниць в результаті
формування забезпечень для відшкодування
майбутніх витрат на відпустки за 2015 рік в сумі 331
тис.грн.
Ці відстроченя податкові активи оцінені за сумою, яку
передбачається відшкодувати у податкових органів із
застосуванням ставки оподаткування 18%.
У звітному періоді здійснено наступні витрати на
покращення соціально-побутових умов працівників:
у 2013р. на суму 256 тис.грн.
- проведено ремонт покрівлі 1800 кв.м
- 90 тис.грн.
- придбано засоби індивідуального захисту
- 24 тис.грн
в т.ч. спецодяг
4 тис.грн.

миючі засоби
5 тис.грн.
медикаменти
1 тис.грн.
рукавиці та респіратори
14 тис.грн.
- компенсація витрат на харчування працівників
- 100 тис.грн.
- ремонт приміщень та встановлення водонагрівачів
у побутових приміщеннях 2 шт.
- 42 тис.грн.
у 2014р. на суму 154 тис.грн.
- проведено ремонт покрівлі 560 кв.м
- 33 тис.грн.
- придбано засоби індивідуального захисту
- 29 тис.грн
в т.ч. спецодяг
10 тис.грн.
миючі засоби
3 тис.грн.
медикаменти
1 тис.грн.
рукавиці та респіратори
15 тис.грн.
- компенсація витрат на харчування працівників
- 92 тис.грн.
у 2015р. на суму 1млн.954 тис.грн.
- проведено ремонт покрівлі 11652 кв.м
- 850 тис.грн.
з них матеріали
556 тис.грн.
робота
294 тис.грн.
- придбано засоби індивідуального захисту
- 124 тис.грн
в т.ч. спецодяг
85 тис.грн.
миючі засоби
9 тис.грн.
медикаменти
3 тис.грн.
рукавиці та респіратори
27 тис.грн.
- компенсація витрат на харчування працівників
- 157 тис.грн.
- ремонт 2-х побутових та службових приміщень в
АПК-1
- 823 тис.грн.
Стратегічні питання роботи Правління
ПАТ "Конвеєр"
У 2016-2017 роках Правління буде працювати над
втіленням таких програм:
1. Впровадження нових і вдосконалення
існуючих технологічних процесів.
2. Створення потужного конструкторського
відділу із завдвннями розробки нових серійних
виробів, які будуть мати попит на ринку.
3. Придбання нового технологічного
обладнання.
4. Впровадження системи облшіку

електроенергії, розробка програми енергозбереження.
5. Оптимізація та вивільнення виробничих
площ.
6. Досягнення гідного рівня оплати праці,
створення умов для залучення на підприємство
молодих кадрів.
Ці заходи, на наш погляд, дадуть можливість
підприємству розвиватися та ефективно працювати в
сьогоднішній нелегкій економічній ситуації.
Користуючись нагодою, що в залі знаходяться
працівники підприємства, хочу подякувати Вам за
наполегливу працю на підприємстві і висловити
надію, що у 2016 році ми з Вами докладемо всіх
зусиль і виконаємо поставлені перед підприємством
завдання та плани.
Голосували про затвердження звіту Голови правління
про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2013, 2014, 2015 рік .
(результати голосування : за - 373116 голосів(100%),
проти - немає, утримались - немає).
Голосували бюлетенями для голосування.
Рішення прийнято.
Слухали: 4. Звіт та затвердження звіту Наглядової
Ради про результати діяльності Товариства за 2013,
2014, 2015 рік.
Голову Наглядової Ради п.Дениса Андрія
Ярославовича :
Відповідно до статті 7.31 Статуту ПАТ "Конвеєр" в
новій редакції від 19 квітня 2011 року НАГЛЯДОВА
РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав
акціонерів Товариства в період між проведенням
загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної
Статутом ПАТ "КОНВЕЄР" та законодавством,
контролює та регулює діяльність Правління
Товариства.
У своєї діяльності НАГЛЯДОВА РАДА керується
діючим законодавством України, Статутом
товариства, рішеннями загальних зборів товариства,
іншими внутрішніми положеннями і локальними
нормативними актами ПАТ "КОНВЕЄР".
Згідно статті 7.35 Статуту ПАТ "Конвеєр" кількісний
склад НАГЛЯДОВОЇ РАДИ встановлюється
Загальними зборами. Рішенням Загальних зборів ПАТ
"Конвеєр" від 19 квітня 2011 року членами
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ "Конвеєр" були обрані
наступні юридичні та фізичні особи зі складу
акціонерів Товариства:
- ЗАТ "Холдингова компанія "Доброта"
- Дочірне підприємство "Моноліт"
- Дочірне підприємство "Автоцентр"
- Дочірне підприємство "Доброта-Авто"
- Сметана Роман Йосипович
- Шупер Іван Михайлович
На першому засіданні новообраного складу
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ було прийнято рішення про
обрання головою НАГЛЯДОВОЇ РАДИ представника
юридичної особи ЗАТ "ХК "Доброта" Дениса Андрія
Ярославовича та заступником голови НАГЛЯДОВОЇ
РАДИ представника юридичної особи ДП "ДобротаАвто" Богдана Любомира Петровича.
Згідно статуту товариства засідання Наглядової ради
проводяться в міру необхідності з періодичністю не

рідше одного разу на квартал. За період між
Загальними зборами НАГЛЯДОВА РАДА провела 18
засідань (2013 рік - 7, 2014 рік - 5, 2015 рік - 6, на яких
розглядалися питання фінансово-господарської
діяльності товариства, підсумки роботи товариства,
плани за основним напрямками діяльності товариства,
затверджувались звіти Правління товариства за 2013,
2014 роки.
Члени наглядової ради безпосередньо приймали
участь у засіданнях виконавчого органу товариства, на
яких розроблювалися плани підприємства та
приймалися управлінські рішення по всіх питаннях,
що забезпечують стабільну роботу ПАТ "КОНВЕЄР".
Рішенням Загальних зборів ПАТ "Конвеєр" від 19
квітня 2011 року НАГЛЯДОВІЙ РАДІ були делеговані
повноваження з прийняття рішень про значні
правочини, визначені статтею 70 Закону України "Про
акціонерні товариства" та визначені значними (25 і
більше відсотків вартості активів ПАТ "КОНВЕЄР" за
даними останньої річної фінансової звітності).
У виконання даного рішення НАГЛЯДОВА РАДА
збиралась на засідання, розглядала відповідні
прохання Голови Правління і надавала відповідні
дозволи.
НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ приймалося рішення про
залучення зовнішнього аудитора для перевірки
фінансово-господарської діяльності ПАТ "КОНВЕЄР"
за звітні роки, а саме - ТзОВ "Аудиторська компанія
"Львівський аудит".
На думку аудитора фінансова звітність відображає
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан
ПАТ "КОНВЕЄР", його фінансові результати, рух
грошових коштів, змін у власному капіталі за рік, що
закінчився на зазначену дату, відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
НАГЛЯДОВА РАДА приймала рішення про заміну
реєстратора власників іменних цінних паперів
Товариства та Депозитарія цінних паперів.
З метою підготовки до проведення Загальних зборів
акціонерів Товариства НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ були
здійснені всі необхідні дії для організації скликання,
підготовки та проведення таких зборів Товариства 05
травня 2016 року:
були прийняті рішення щодо скликання зборів,
затвердження порядку денного,
визначення дати складання переліку акціонерів
для повідомлення про збори та для участі у зборах,
обрання Реєстраційної комісії, Голови та Секретаря
зборів,
затвердження переліку документів для
ознайомлення акціонерів,
затвердження форми і тексту бюлетенів для
голосування з питань порядку денного.
Також протягом звітного періоду НАГЛЯДОВОЮ
РАДОЮ проводився моніторинг стану виконання
виробничої програми Товариства, надавалися
відповідні доручення і рекомендації Виконавчому
органу щодо забезпечення виконання запланованих
показників діяльності Товариства, забезпечення
раціонального використання матеріально-грошових
ресурсів в межах затверджених планів діяльності
Товариства.

Плани діяльності на 2016 рік.
У 2016 році Наглядова рада планує продовжувати
роботу з координації дій Правління Товариства для
подальшого впровадження заходів з метою:
- покращення фінансового стану Товариства,
- пошуку оптимальних організаційних форм ведення
господарської діяльності,
максимально
ефективного використання наявних матеріальних,
грошових та людських ресурсів,
- реалізації проектів модернізації та технічного
переоснащення,
- а також удосконалення системи управління
Товариством для підвищення інвестиційної
привабливості Товариства, покращення показників
прибутковості Товариства.
Запитання. п. Штокало А.І. (вдова акціонера) .Чи
будуть виплачуватися дивіденди?
Відповідь: Не будуть.
Голосували про затвердження звіту Голови
Наглядової Ради про результати діяльності Товариства
за 2013, 2014, 2015 рік .
(результати голосування : за - 373116 голосів(100%),
проти - немає, утримались - немає).
Голосували бюлетенями для голосування.
Рішення прийнято.
Слухали: 5. Звіт та затвердження звіту Ревізійної
комісії про результати діяльності Товариства за
2013, 2014, 2015 рік.
Голову Ревізійної комісії п.Ванчосовича Ігора
Васильовича, який повідомив що Ревізійна комісія
протягом звітного періоду працювала згідно статуту
Товариства. Регулярно проводились засідання комісії,
на яких розглядались фінансові питання,
заслуховувалась інформація Голови правління та
Головного бухгалтера.
Запитання. п. Павлюк В.М. .Чи можна активувати
рахунки акціонерів за рахунок дивідендів?
Відповідь: Так як не виплачуються дивіденди, то і
компенсувати поки що ні з чого.
Голосували про затвердження звіту Голови ревізійної
комісії про результати діяльності Товариства за 2013,
2014, 2015 рік .
(результати голосування : за - 373116 голосів(100%),
проти - немає, утримались - немає).
Голосували бюлетенями для голосування.
Рішення прийнято.
Слухали: 6. Затвердження результатів діяльності
Товариства за 2015 рік, визначення порядку
розподілу прибутків (покриття збитків, затвердження
строку та порядку виплати дивідендів).
Лисого В.Б, який запропонував затвердити річний звіт
та баланс Товариства за 2015 рік .
Покриття збитків за рахунок прибуткової діяльності
майбутніх періодів.
Голосували про затвердження звітів про діяльність
Товариства за 2015 рік .
(результати голосування : за - 373116 голосів(100%),
проти - немає, утримались - немає).
Голосували бюлетенями для голосування.
Рішення прийнято.

Слухали: 7. Відклик та обрання Наглядової ради
Товариства.
Лисого В.Б, який запропонував відкликати попередній
склад Наглядової Ради Товариства та вніс на розгляд
зборів нові кандидатури Наглядової Ради в кількості
5-ти осіб, а саме:
-.Коростельов О.М.
- Рак І.М.
- Чуланов В.О.
- Денис А.Я.
- Корослельва М.І.
Інших пропозицій по іменному складу Наглядової
Ради не поступало.
Голосували за:
-.Коростельов О.М.- 373116голосів
- Рак І.М.- 373116голосів
- Чуланов В.О. .- 373116голосів
- Денис А.Я. .- 373116голосів
- Корослельва М.І. .- 373116голосів
Голосували бюлетенями для голосування.
Рішення прийнято.
Слухали: 8. Відклик та обрання ревізійної комісії
Товариства.
Пропозицію Лисого В.Б, який запропонував
відкликати попередній склад Ревізійної комісії
Товариства. та запропонував новий склад Ревізійної
комісії в кількості 3 осіб.
- Ванчосович І.В.
- Богдан О.І.
- Хомишин С.І.
Інших пропозицій по іменному складу Ревізійної
комісії не поступало.
Голосували за:
- Ванчосович І.В. - 373116
- Богдан О.І. - 373116
- Хомишин С.І - 373116
Голосували бюлетенями для голосування.
Рішення прийнято.
Слухали: 9. Про визначення характеру значних
правочинів, які можуть вчинятися ПАТ "Конвеєр"
протягом одного року з дати прийняття такого
рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє
схвалення цих значних правочинів, надання
повноважень на укладення таких
правочиніввідповідно до вимог Закону України "Про
акціонерні товариства". Схвалення та надання згоди
на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є
заінтересоіваність.
Слухали:
Інформацію п.Лисого В.Б. про те, що на дату
проведення чергових Загальних зборів акціонерів не
має можливості передбачити, які значні правочини
будуть вчинятися Товариством протягом року у ході
поточної господарської діяльності, тому у
відповідності до частини 3 статті 70 вказаного Закону
України "Про акціонерні товариства" Загальні збори

можуть прийняти рішення про попереднє схвалення
таких правочинів, які будуть вчинятися протягом не
більш як одного року, із зазначенням характеру
правочинів та їх граничної вартості. Попередньо
схвалити правочин про відчуження, передачі в
іпотеку, в оренду приміщень або частини приміщень,
які знаходяться за адресою вул.Шевченка, 317:
адміністративно-побутового корпусу №1, інженернопобутового корпусу №2, котельні Х -1, головного
корпусу, котельні П -3 за ціною не нижче експертної
оцінки, при умові затвердження такого рішення
Наглядовою Радою Товариства. Надати Голові
правління повноваження на вчинення та підпис
значних правочинів.
(результати голосування : за - 373116 голосів(100%),
проти - немає, утримались - немає).
Голосували бюлетенями для голосування.
Оголошене рішення прийнято.
Слухали: 10. Про прийняття рішення про зміну типу
Товариства.
Слухали: п.Лисого В.Б., який розповів про плюси та
мінуси при зміні типу Товариства.
Пропонується не міняти тип Товариства.
(результати голосування : за - 373116 голосів(100%),
проти - немає, утримались - немає).
Голосували бюлетенями для голосування.
Рішення прийнято
Слухали: 11. Затвердження нової редакції Статуту
Товариства.
Слухали: п.Лисого В.Б. , який запропонував, не
затверджувати нової редакції Статуту Товариства.
(результати голосування : за - 373116 голосів(100%),
проти - немає, утримались - немає).
Голосували бюлетенями для голосування.
Рішення прийнято
Слухали: 12. Про ліквідацію Дочірного підприємствафірми "Конвеєрсервіс" Відкритого акціонерного
Товариства "Конвеєр".
Слухали: п.Лисого В.Б., який розповів що дана фірма
не веде господарську діяльність вже 4 роки, тому не
має змісту тримати в складі дану фірму.
Запропонував Ліквідувати дочірне підприємство фірму" КОНВЕЄРСЕРВІС", уповноважити Наглядову
раду затвердити ліквідаційну комісію, яку зобов'язати
вчинити всі передбачені законодавством дії по
ліквідації.
(результати голосування : за - 373116 голосів(100%),
проти - немає, утримались - немає).
Голосували бюлетенями для голосування.
Рішення прийнято
Закриття зборів
Запитань до Голови зборів та зауважень щодо ведення
зборів не було.
Збори оголошено закритими.
Голосували:
(результати голосування : за - 373116 голосів(100%),
проти - немає, утримались - немає).
Підписи:

Голова загальних зборів
акціонерів_________________
Богданович

Лисий Василь

Секретар зборів
__________________________________ Хомишин
Софія Іванівна
М.П.
* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Найменування Міжнародний
Тип цінного
Форма
Номінальна
Кількість акцій
Загальна
Частка у
органу, що
ідентифікаційн
папера
існування та
вартість (грн.)
(штук)
номінальна
статутному
зареєстрував
ий номер
форма випуску
вартість (грн.)
капіталі (у
випуск
відсотках)
3
4
5
6
7
8
9
10
Нацiональна
UA4000174551 Акція проста
Бездокументар
10,00
792295
7922950,00
100,000000
бездокументар ні іменні
комiсiя з
на іменна
цiнних паперiв
та фондового
ринку
Опис
Дата видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй 10.04.2013р. 17.09.2013р. реєстр ПАТ "Конвеєр" було прийнято зберiгачем ТзОВ "Балтiк Фiнан
Груп" - акт приймання-передачi реєстру власникiв було пiдписано мiж ТзОВ "Росан-Довiра-Реєстратор", ТзОВ "Балтiк Фiнанс Груп" та ПАТ
"Конвеєр". Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається. Фактiв лiстингу/делiстингу на бiржових ринках немає.
Додаткової емiсiї не було.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII
Дата реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску
1
2
04.02.2000 49/1/00

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів

1
1. Виробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього
Опис

Власні основні засоби
Орендовані основні
Основні засоби, всього
(тис. грн.)
засоби (тис. грн.)
(тис. грн.)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
3
4
5
6
7
8
9782
8697
80
0
9862
8697
8263
1199
214
0
106
5936

7289
1085
234
0
89
6995

5163
333
11
0
411
18
15718

5058
361
11
0
1524
41
15692

0
0
80
0
0
0

0
0
0
0
0
0

8263
1199
294
0
106
5936

7289
1085
234
0
89
6995

0
0
5163
5058
0
0
333
361
0
0
11
11
0
0
0
0
0
0
411
1524
0
0
18
41
80
0
15798
15692
Будiвлi i соруди: первiсна вартiсть 30597 тис.грн.,
сума нарахованого зносу 16726 тис.грн., ступiнь зносу
54,7%, з них: використовуються в господарськiй
дiяльностi: первiсна вартiсть 17355тис.грн., сума
нарахованого зносу 10114 тис.грн., ступiнь зносу
58,3%, iнвестицiйна нерухомiсть:первiсна вартiсть
3384тис.грн., сума нарахованого зносу 1860 тис.грн.,
ступiнь зносу 55%, нерухомiсть, утримувана для
продажу: первiсна вартiсть 9857 тис.грн., сума
нарахованого зносу 4752тис.грн., ступiнь зносу 48,2%;
балансова вартiсть нерухомостi, оформленої в iпотеку
1999 тис.грн.
Машини та обладнання: первiсна вартiсть 11748
тис.грн., сума нарахованого зносу 10302 тис.грн.,
ступiнь зносу 87,7%, з них: використовуються у
виробничiй дiяльностi пiдприємства: первiсна вартiсть
9530 тис.грн.,сума нарахованого зносу 8420 тис.грн.,
ступiнь зносу 88,4%, переданi в оперативну оренду:
первiсна вартiсть 70 тис.грн., сума нарахованого зносу
70 тис.грн., ступiнь зносу 100%, утримуванi для
продажу: первiсна вартiсть 2219 тис.грн., сума
нарахованого зносу 1883 тис.грн., ступiнь зносу
84,9%.
Транспортнi засоби - первiсна вартiсть 486 тис.грн.,
сума нарахованого зносу 241 тис.грн., ступiнь зносу
49,6%, з них: власнi, якi використовуються у
виробничiй дiяльностi пiдприємства: первiсна вартiсть
475 тис.грн., сума нарахованого зносу 241 тис.грн.,
ступiнь зносу 50,7%, з яких отриманi в лiзинг, якi
використовуються у виробничiй дiяльностi
пiдприємства: первiсна вартiсть 134 тис.грн., сума
нарахованого зносу 81тис.грн., ступiнь зносу 60,4%,
утримуванi для продажу: первiсна вартiсть 12 тис.грн.,
сума нарахованого зносу 1 тис.грн., ступiнь зносу
8,3%.
Iншi основнi засоби - первiсна вартiсть 984 тис.грн.,
сума нарахованого зносу 854тис.грн., ступiнь зносу

86,8 %, з них: використовуються у господарськiй
дiяльностi пiдприємства 825 тис.грн., сума
нарахованого зносу 713 тис.грн., ступiнь зносу 86,4%,
утримуванi для продажу: первiсна вартiсть 159
тис.грн., сума нарахованого зносу 141 тис.грн.,
ступiнь зносу 88,7%.
Iнших обмежень щодо використання майна, крiм
iпотеки, немає. Переоцiнка основних засобiв протягом
звiтного перiоду не проводилась. Умови використання
основних засобiв нормальнi. Нарахування амортизацiї
здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО7 iз застосуванням
прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума
амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка
амортизується, на строк корисного використання
об'єкта основних засобiв. Термiн корисного
використання встановлювався для кожної групи
об'єктів основних засобiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
1
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)
Статутний капітал (тис. грн.)
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)
Опис

Висновок

За звітний період За попередній період
2
3
17642
17556
7923
7923
7923
7923
Вартість чистих активів розрахована за даними
Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх
видів зобов`язань і забезпечень, відображених в
Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог
Методичних рекомендацій щодо визначення вартості
чистих активів акціонерного товариства, схвалених
рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Розрахункова вартість чистих активів перевищує
статутний капітал на 9719 тис.грн. Розрахункова
вартість чистих активів перевищує скоригований
статутний капітал на 9719 тис.грн. Вимоги частини
третьої статті 155 Цивільного кодексу України
дотримані. Зменшення статутного капіталу не
вимагається.

3. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов'язань

Кредити банку
у тому числі:
фiнансовий лiзинг
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):
за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
за фінансовими інвестиціями в корпоративні

Дата
виникнення

X
26.11.2013
X
X
X

Непогашена
Відсоток за
частина боргу користування
(тис. грн.)
коштами
(відсоток
річних)
59,00
X
59,00
0,00
0,00
0,00

X

0,000000
X

Дата
погашення

X
20.11.2018
X

X
X

X
X

X

X

X
X

0,00
0,00

X
X

X
X

X

0,00

X

X

права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X
318,00
X
X
X
236,00
X
X
X
7108,00
X
X
X
7721,00
X
X
Податковi зобов'язання включають поточну кредиторську
заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, яка пiдлягає
сплатi у 2017р.
Iншi зобов'язання включають довгостроковi забезпечення
вiдпусток 686 тис.грн., поточну кредиторську заборгованiсть:
за товари, роботи, послуги 3270 тис.грн., за розрахунками зi
страхування в сумi 83 тис.грн, за розрахунками з оплати працi
в сумi 367 тис.грн., iншi поточнi зобовязання в сумi 2702
тис.грн.
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події

Дата оприлюднення
Вид інформації
Повідомлення (Повідомлення
про інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
1
2
3
05.05.2016
06.05.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.05.2016
06.05.2016 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
14.12.2016
15.12.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
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**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової
звітності
Думка аудитора***

Товариство з обмеженою відповідальністю
Аудиторська фірма "Львівський аудит"
23273456
79058 Львів, Замарстинівська,83а
1287 30.03.2001
---

2016
Умовно-позитивна

* 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.
*** Зазначається: "безумовно-позитивна", "умовно-позитивна", "негативна" або "відмова від висловлення
думки".
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Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
1
2
3

Рік

Кількість зборів, усього
2016
2015
2014

У тому числі позачергових
2
0
0

0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X

д\в

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)
X

Ні (*)
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так (*)
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X

X
X
д/в

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так (*)
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
(так/ні)

ні

Ні (*)
X
X

X
X
X
X
X
X

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10
відсотками акцій

3
1
2
0
0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10
відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше
ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше
ніж 10 відсотками акцій

1
1
1

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так (*)
Складу
Організації
Діяльності
Інші (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X
Не проводила.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради
Не проводила.
(кожного члена наглядової ради) зазначається
інформація щодо її (їх) компетентності та
ефективності, а також інформація щодо виконання
наглядовою радою поставлених завдань
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 5
трьох років?

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

Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)
Інше (запишіть)

Ні (*)
X
X
X
X
У складi Наглядової
ради комiтети не
створенi.
У складi Наглядової
ради iншi комiтети
не створенi.

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
У разі проведення оцінки роботи комітетів
Оцiнка не проводилась.
зазначається інформація щодо їх компетентності та
ефективності
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так (*)
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

Ні (*)
X
X
X
X
Винагороду отримує
тiльки Голова
Наглядової ради.

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так (*)
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги

Ні (*)
X
X
X
X
X
X

Інше (запишіть)

Вiдсутнiсть
непогашеної
судимостi за
корисливi та
посадовi злочини.

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
нового члена
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві
ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду
ревізора / ні)

Так (*)
X

Ні (*)

X
X
X
д/в

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії (осіб)
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років?

1
1

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань
(*)

Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового
звіту, або балансу, або бюджету
Обрання та припинення
повноважень голови та членів
виконавчого органу
Обрання та припинення
повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання та припинення
повноважень голови та членів
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди
для голови та членів виконавчого
органу
Визначення розміру винагороди
для голови та членів наглядової
ради
Прийняття рішення про
притягнення до майнової
відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий

Загальні збори
акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий
орган

Ні

Так

Ні

Не належить до
компетенції
жодного органу
Ні

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

випуск акцій
Прийняття рішення про викуп,
Так
реалізацію та розміщення власних
акцій
Затвердження зовнішнього
Так
аудитора
Затвердження договорів, щодо яких
Так
існує конфлікт інтересів
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

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)
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)

так

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так (*)
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Ні (*)
X

X
X
X
X
X
X
Iнших положень в
Товариствi не
прийнято.

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства (*)?
Інформація
Публікується
Документи
Копії
розповсюджує
у пресі,
надаються для документів
ться на
оприлюднюєт ознайомлення надаються на
загальних
ься в
безпосередньо
запит
зборах
загальнодосту
в
акціонера
пній
акціонерному
інформаційній
товаристві
базі даних
НКЦПФР про
ринок цінних
паперів
Так
Так
Так
Так

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
Ні
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Так
управління товариства
Статут та внутрішні
Так
документи
Протоколи загальних зборів
Ні
акціонерів після їх
проведення
Розмір винагороди посадових
Ні
осіб акціонерного товариства
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Інформація
розміщується
на власній
інтернетсторінці
акціонерного
товариства

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні)

так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім
аудитором протягом останніх трьох років?
Так (*)
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так (*)
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X

X
X
д/в

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

ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так (*)
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X

д\в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому
році?
Ревізійна комісія (ревізор)
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)
X

Ні (*)
X
X
X
X

Аудитор.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)
X

Ні (*)
X
X
X
X

д/в

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у
сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

так

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так (*)
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій

Ні (*)
X
X
X

Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

X
X
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
Х
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
не визначились
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
так
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)
Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління?
ні
(так/ні)
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття:
яким органом управління прийнятий:
Кодекс (принципiв, правил) корпоративного
управлiння в Товариствi не приймався.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, ні
правил) корпоративного управління? (так/ні)
укажіть яким чином його оприлюднено:
Кодекс (принципiв, правил) корпоративного
управлiння в Товариствi не приймався.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання Кодекс (принципiв, правил) корпоративного
кодексу корпоративного управління (принципів,
управлiння в Товариствi не приймався.
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на
джерело розміщення їх тексту), відхилення та
причини такого відхилення протягом року

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для
фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам
та зміну їх складу за рік.
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого
органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі
або споживачам фінансових послуг.
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких
заходів.
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту

(контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною
таємницею), або про їх відсутність.
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження;
для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання
недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх
розгляду.
Товариство не являється фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління відсутній.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

Підприємство
Територія
Організаційно-правова
форма господарювання
Вид економічної діяльності

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Приватне акцiонерне товариство "Конвеєр"
Приватне підприємство

Виробництво пiдiймального та вантажнорозвантажувального устаткування
Середня кількість працівників, осіб (1)
202
Адреса, телефон:
79069, Львівська, -, м. Львiв, вул. Шевченка, 317 (032) 291 37 89

коди
17 01 01
05763754
4610137500
120

за КВЕД 28.22

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)
(форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
На 31.12.2016
Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив

Код
рядка

На початок
звітного періоду

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
- виробничі запаси
- незавершене виробництво
- готова продукція
- товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,

2

3

На кінець звітного На дату переходу
періоду
на міжнародні
стандарти
фінансової
звітності
4
5

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

72
694
(622)
0
9862
29933
(20071)
411
1088
(677)

44
694
(650)
0
8697
27812
(19115)
1524
3384
(1860)

0
0

0
0

0
0

1030

0

0

0

1035
1040
1045
1050
1060
1065

0
0
1369
0
0
0

0
0
1235
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1090
1095

0
11714

0
11500

0

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

5847
2882
83
2882
0
0
0
0
1539

5693
3140
202
2351
0
0
0
0
1331

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
- у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із
внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
- готівка
- рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
- в резервах довгострокових зобов'язань
- в резервах збитків або резервах належних виплат
- в резервах незароблених премій
- в інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив

1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
- емісійний дохід
- накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
Пенсійні зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
- довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
- благодійна допомога
Страхові резерви
- резерв довгострокових зобов'язань
- резерв збитків або резерв належних виплат
- резерв незароблених премій
- інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1130
1135
1136
1140

0
4
4
0

0
4
4
0

0
0
0
0

1145

0

0

0

1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195
1200

706
0
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8122
5525

356
0
1008
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8392
5471

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1300
Код
рядка

2

0

25361
25363
На початок
На кінець звітного На дату переходу
звітного періоду
періоду
на міжнародні
стандарти
фінансової
звітності
3
4
5

1400
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

7923
16201
0
0
0
1485
(8053)
0
0
0
17556

7923
15845
0
0
0
1485
(7611)
0
0
0
17642

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
553
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
553

0
0
0
0
686
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
686

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1600
1605

689
0

59
0

0
0

1610

0

0

0

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
- у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками
з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх
розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою
діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного
фонду
Баланс

1615
1620
1621
1625
1630
1635

2915
280
0
225
480
0

3270
318
0
83
367
0

0
0
0
0
0
0

1640

0

0

0

1645

0

0

0

1650

0

0

0

1660
1665
1670
1690
1695
1700

0
0
0
2663
7252
0

0
0
0
2938
7035
0

0
0
0
0

1800

0

0

0

1900

25361

25363

0

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
статистики.
Примітки:
) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
статистики.
Примітки:
Відповідно до п.4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 р. №137 :
"Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування
сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого
прибутку (непокритого збитку). (пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від
25.11.2002 р. N 989)
Помилки, що впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), відображаються в рядку 4010
"Виправлення помилок" Звіту про власний капітал (форма №4). Підприємство також коригує статті фінансової звітності
(активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат тощо) минулого року, на які виправлені помилки вплинули.
Підприємство оприлюднює інформацію про виправлення помилок фінансової звітності за попередні роки або у примітках
до річної фінансової звітності зазначає про недоцільність оприлюднення такої інформації (з урахуванням встановленого
підприємством порогу суттєвості за рекомендаціями, повідомленими листом Міністерства фінансів України від 29 липня
2003 року №04230-04108). Лист Міністерства фінансів України від 13.01.2005 р. №31-04200-20-10/508 (витяг).
При виправленні помилок минулих років у гр. 3 Балансу (ф. №1) відображаются уже відкориговані суми.
Виправлення помилок минулих років у поточній звітності збільшило на 14 тис.грн. суму непокритого збитку - р.1420 та
суму поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги - р.1615 у гр.3 Балансу (ф. №1) та відображено у
р.4010 Звіту про власний капітал (форма №4).
Підприємство оприлюднило інформацію про виправлення помилок фінансової звітності за попередні роки у примітках до
річної фінансової звітності за 2016 рік.
16. Непокриті збитки
2016 2015
На початок періоду - 8 039 - 10 224
Коригування через виправлення помилок списаної у попередніх періодах кредиторської заборгованості за товари, роботи,
послуги на 31.12.2015 року - 14
Скоригований показник на початок періоду - 8 053 - 10 224
Прибутки (збитки) звітного періоду
86
- 113
Прибутки від списання дооцінок основних засобів в результаті їх вибуття
356
2 298
На кінець періоду
- 7 611 - 8 039
Ретроспективний перерахунок не проводиться, оскільки виправлення помилок в сумі 14 тис.грн. несуттєво впливають на
зменшення збитків попередніх періодів. (витяг з Приміток за 2016р.)
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Колтун М.В.
Тершiвська Т.Р.

Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

Підприємство

коди
Дата (рік, місяць, число) 17 01 01
за ЄДРПОУ 05763754

Приватне акцiонерне товариство "Конвеєр"
найменування

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
За 2016 р.
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

І. Фінансові результати
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
- зміна інших страхових резервів, валова сума
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
- дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
- витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
- дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка
2
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2050
2070

22211
0
0
0
0
0
(18669)
0

За аналогічний період
попереднього року
4
16176
0
0
0
0
0
(14104)
0

2090
2095
2105
2110
2111
2112
2120
2121

3542

2072

0
0
0
0
5391
0

0
0
0
0
4245
0

2122

0

0

2130
2150
2180
2181

(5777)
(1099)
(1783)
0

(4865)
(873)
(1886)
0

2182

0

0

2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

274

2290
2295
2300
2305

За звітний період
3

0
0
21
0
(75)
0
0
0

(1307)
0
0
49
0
(222)
0
(2)
0

220
-134
0

2350
2355

(1482)
1369
0

86
(113)

II. Сукупний дохід
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2
2400
2405
2410
2415

3

4
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
86

0
0
0
0
-113

11991
7764
1693
1146
4233
26827

За аналогічний період
попереднього року
4
9320
6539
2401
1017
2201
21478

2445
2450
2455
2460
2465

III. Елементи операційних витрат
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка
2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

За звітний період
3

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Стаття
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка
2
2600
2605
2610
2615
2650

За звітній період

За попередній період

3

4
792295
792295
0,1086
0,1086
0

Примітки:
д\в
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

Колтун М.В.
Тершiвська Т.Р.

792295
792295
(0,1426)
(0,1426)
0

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Конвеєр"

коди
Дата (рік, місяць, число) 17 01 01
за ЄДРПОУ 05763754

найменування

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2016 р.
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

Код за ДКУД 1801004
Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020
3025

41771
49
49
130
0
0
23
6

29274
147
147
78
0
0
233
8

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
22

3100
3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3145
3150
3155
3190
3195

(26616)
(6409)
(1838)
(5556)
0
(2460)
(3096)
0
(101)
0
0
0
(1040)
420

(19649)
(5269)
(2665)
(5309)
(4)
(3122)
(2183)
0
(316)
0
0
0
(677)
(4123)

3200
3205

0
1649

0
7932

3215
3220
3225
3230
3235

0
0
0
399
0

0
0
0
0
0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275
3280

0
(713)
0
(139)
0

0
(1435)
0
(1282)
0

Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3290
3295

0
1196

0
5215

3300
3305
3310
3340

0
263
0
0

0
946
0
0

3345
3350
3355
3360
3365
3370
3375

0
(606)
0
(76)
(220)
0
0

0
(1794)
0
(222)
0
0
0

3390
3395
3400
3405
3410
3415

0
(639)
977
26
5
1008

0
(1070)
22
1
3
26

Примітки:
д\в
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

Колтун М.В.
Тершiвська Т.Р.

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Конвеєр"

коди
Дата (рік, місяць, число) 17 01 01
за ЄДРПОУ 05763754

найменування

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
За 2016 р.
Форма № 3-н
Стаття

Код
рядка

1
І. Рух коштів у результаті
операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
збільшення (зменшення) забезпечень
збиток (прибуток) від нереалізованих
курсових різниць
збиток (прибуток) від неопераційної
діяльності та інших негрошових
операцій
Прибуток (збиток) від участі в
капіталі
Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання
Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів, утримуваних
для продажу та груп вибуття
Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій
Зменшення (відновлення) корисності
необоротних активів
Фінансові витрати
Зменшення (збільшення) оборотних
активів
- збільшення (зменшення) запасів
- збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів
- збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи, послуги
- зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської заборгованості
- зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів
- зменшення (збільшення) інших
оборотних активів
Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань
- збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги
- збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом
- збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування
- збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за

2

Код за ДКУД 1801006

За звітний період
надходження
3

За аналогічний період попереднього
року
надходження
видаток
5
6

видаток
4

3500

0

0

0

3505
3510
3515

0
0
0

0
0

0
0
0

3520

0

0

0

0

3521

0

0

0

0

3522

0

0

0

0

3523

0

0

0

0

3524

0

0

0

0

3526

0

0

0

0

0

0
0

0

0
0

3551
3552

0
0

0
0

0
0

0
0

3553

0

0

0

0

3554

0

0

0

0

3556

0

0

0

0

3557

0

0

0

0

3560

0

0

0

0

3561

0

0

0

0

3562

0

0

0

0

3563

0

0

0

0

3564

0

0

0

0

3540
3550

X

X

X

0

X
0
0

розрахунками з оплати праці
- збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів
- збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань
Грошові кошти від операційної
діяльності
Сплачений податок на прибуток
Сплачені відсотки
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
II. Рух коштів у результаті
інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності
III. Рух коштів у результаті
фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в
дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Cплату відсотків
Cплату заборгованості з фінансової
оренди
Придбання частки в дочірньому
підприємстві
Виплати неконтрольованим часткам
у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової
діяльності
Чистий рух грошових коштів за
звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Примітки:

3566

0

0

0

0

3567

0

0

0

0

3570

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

3580
3585
3195

X
X

X
X

3200
3205

0
0

X
X

0
0

X
X

3215
3220
3225
3230
3235

0
0
0
0
0

X
X
X

0
0
0
0
0

X
X
X

3250

0

X

0

X

3255
3260
3270
3275
3280

X
X
X

3290
3295

X

0
0
0

X
X
X

0
0
0

X
X

X
X
0
0

0

X

0
0

0

3300
3305
3310

0
0
0

X
X
X

0
0
0

X
X
X

3340

0

X

0

X

3345
3350
3355
3360
3365

X
X
X
X
X

0
0
0
0
0

X
X
X
X
X

0
0
0
0
0

3370

X

0

X

0

3375

X

0

X

0

3390
3395

X

0
0

X

0

3400

0

3405
3410

0
0

3415

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

X

X
0
0

Не складався.
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

Колтун М.В.
Тершiвська Т.Р.

Підприємство

коди
Дата (рік, місяць, число)
17
01
за ЄДРПОУ 05763754

Приватне акцiонерне товариство "Конвеєр"

01

найменування

Звіт про власний капітал
За 2016 р.
Форма № 4
Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Інший сукупний дохід за звітний
період
Дооцінка (уцінка) необоротних
активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих і спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку, належна
до бюджету відповідно до
законодавства

Код
рядка

Зареєстрований
(пайовий)
капітал

Капітал у
дооцінках

2
4000

3

4

Код за ДКУД

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)
7
1485
(8039)

Неоплачений
капітал

5

6

8

7923

0

16201

4005
4010
4090
4095

0
0
0
7923

0
16201
0
16201

0
(16201)
0
0

0
0
0
1485

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

1801005
Вилучений
капітал

Всього

9

10

0

0

17570

0
(14)
0
(8053)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
(14)
0
17556

0

86

0

0

86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

4200
4205

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на
створення спеціальних (цільових)
фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій
(часток)
Анулювання викуплених акцій
(часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості
акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240
4245

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4260
4265

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

(356)
0

0
0

0
0

356
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
7923

(356)
15845

0
0

0
1485
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Примітки:
Відповідно до п.4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28
травня 1999 р. №137 :
"Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року,
якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). (пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2002
р. N 989)
Помилки, що впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), відображаються в рядку 4010 "Виправлення помилок" Звіту про власний капітал (форма №4).
Підприємство також коригує статті фінансової звітності (активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат тощо) минулого року, на які виправлені помилки вплинули.
Підприємство оприлюднює інформацію про виправлення помилок фінансової звітності за попередні роки або у примітках до річної фінансової звітності зазначає про недоцільність
оприлюднення такої інформації (з урахуванням встановленого підприємством порогу суттєвості за рекомендаціями, повідомленими листом Міністерства фінансів України від 29 липня
2003 року №04230-04108). Лист Міністерства фінансів України від 13.01.2005 р. №31-04200-20-10/508 (витяг).
При виправленні помилок минулих років у гр. 3 Балансу (ф. №1) відображаются уже відкориговані суми.
Виправлення помилок минулих років у поточній звітності збільшило на 14 тис.грн. суму непокритого збитку - р.1420 та суму поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи,
послуги - р.1615 у гр.3 Балансу (ф. №1) та відображено у р.4010 Звіту про власний капітал (форма №4).
Підприємство оприлюднило інформацію про виправлення помилок фінансової звітності за попередні роки у примітках до річної фінансової звітності за 2016 рік.
16. Непокриті збитки
2016 2015
На початок періоду - 8 039 - 10 224

Коригування через виправлення помилок списаної у попередніх періодах кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 31.12.2015 року

- 14

-

Скоригований показник на початок періоду - 8 053 - 10 224
Прибутки (збитки) звітного періоду
86
- 113
Прибутки від списання дооцінок основних засобів в результаті їх вибуття
356
2 298
На кінець періоду
- 7 611 - 8 039
Ретроспективний перерахунок не проводиться, оскільки виправлення помилок в сумі 14 тис.грн. несуттєво впливають на зменшення збитків попередніх періодів. (витяг з Приміток за
2016р.)
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

Колтун М.В.
Тершiвська Т.Р.

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (примітки)
Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi
за 2016 рiк
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КОНВЕЄР"
1. Iнформацiя про Товариство.
Приватне акціонерне товариство "Конвеєр" засноване організацією орендарів орендно-акціонерної фірми
"Конвеєр" (далі за текстом - Організація орендарів), яка була створена трудовим колективом виробничого
об'єднання "Конвеєр" відповідно до договору №1 про відносини між виробничим об'єднанням "Конвеєр" і
Міністерством важкого, енергетичного і транспортного машинобудування СРСР від 29 грудня 1988 року.
Організація орендарів набула право власності на майно виробничого об'єднання "Конвеєр" згідно з договором
купівлі-продажу цілісного майнового комплексу №198-КП від 3 листопада 1993 року, укладеного з Фондом
державного майна України.
Організацією орендарів на базі викупленого майна виробничого об'єднання "Конвеєр" було створене Закрите
акціонерне товариство "Конвеєр" (Протокол Загальних зборiв вiд 25.01.1995р.), зареєстроване реєстраційною
палатою Львівської міської ради народних депутатів 27 березня 1995 року за № 09190.
Закрите акцiонерне Товариство "Конвеєр" шляхом реорганізації перетворене на Відкрите акціонерне
товариство "Конвеєр" (Протокол загальних зборiв акцiонерiв №4 від 06.03.1996р.), зареєстроване
Реєстрацiйною палатою Львiвської мiської ради народних депутатiв 12.08.1996р.№1 415 120 0000 008167.
Товариство змінило своє найменування у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до Закону України
"Про акціонерні Товариства" з Відкритого акціонерного товариства "Конвеєр" на Публічне акціонерне
товариство "Конвеєр" (Протокол Загальних зборів акціонерів №20 від 19 квітня 2011р.).
Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 22 від 14 грудня 2016р.) тип Товариства
було змінено з Публічного акціонерного товариства "Конвеєр" на Приватне акціонерне товариство "Конвеєр".
Приведення у відповідність до законодавства та зміна типу Товариства не є реорганізацією.
Серед акціонерів, зареєстрованих станом на 31 грудня 2016 року є фізичні особи та три юридичні особи, серед
яких зареєстровано власника, який володіє більше 10% акцій від статутного фонду Товариства (19,4%).
Статутний фонд, зареєстрований в сумі 7 922 950,00 грн., поділений на 792 295 простих іменних акцій
номінальною вартістю 10 грн.
Основнi види дiяльностi за КВЕД-2010:
28.22 - виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування;
25.11 - виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
25.50 - кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;
25.62 - механічне оброблення металевих виробів;
77.39 - надання в оренду інших машин, устаткування і товарів, н.в.і.у.;
46.90 - неспеціалізована оптова торгівля.
Середня кiлькiсть штатних працiвникiв Товариства станом на 31 грудня 2015 року та на 31 грудня 2016 року 165 та 202 особи відповідно.
Вищим органом управлiння є Загальнi збори Товариства.
Ця фiнансова звiтнiсть затверджена до випуску Головою Правлiння 23.02.2017р.
У 2016 році не відбувалося укладення договорів, які мали би ознаки значного правочину.
Товариством не було створено комітету з питань аудиту та не вводилась посада внутрішнього аудитора.
2. Основа надання iнформацiї.
Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) , міжнародні
стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної
фінансової звітності.
Фінансова звітність Товариства за міжнародними стандартами складена шляхом трансформації фінансової
звітності, складеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(с)БО). Для
цього проведені необхідні коригування для забезпечення подання інформації у відповідності з МСФЗ, а саме:
припинення визнання окремих старих активів та зобов'язань, визнання окремих нових активів та зобов'язань,
перекласифікація, оцінка визнаних активів та зобов'язань за правилами, передбаченими МСФЗ.
Вiдповiдно до вимог МСФЗ повний комплект фiнансової звiтністі ПАТ "Конвеєр" за 2016 рiк складається з
наступних форм: Форма № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)"; Форма № 2 "Звiт про фiнансовi результати
(Звіт про сукупний дохід)"; Форма № 3 "Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)"; Форма № 4 "Звiт

про власний капiтал"; "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi".
Вiдповiдно до вимог МСФЗ, у Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi надана додаткова iнформацiя, яка
необхiдна користувачам фiнансової звiтностi для розумiння фiнансового стану Товариства та результатiв його
дiяльностi за звiтний перiод. Склад цiєї iнформацiї визначається професiйним судженням керiвництва
Товариства, яке несе вiдповiдальнiсть за складання даної звiтностi. В Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi
також розкривається iнформацiя про зміст і характер коригувань статей i їх оцiнок, якi були здійснені з метою
приведення у вiдповiднiсть до МСФЗ.
Дана фiнансова звiтнiсть стосується тільки ПрАТ "Конвеєр" та не стосується групи пiдприємств.
Функціональною валютою фінансової звітності Товариства є національна валюта України (гривня). Ступiнь
округлення, використаний при поданні сум у фінансовій звітності - тисяча гривень.
Фiнансова звiтнiсть складається на пiдставi допущення про безперервнiсть дiяльностi пiдприємства, оскільки на
дату складання фінансової звітності відсутня інформація про наміри акціонерів Товариства ліквідувати
підприємство чи припинити його діяльність. Виходячи з професійного судження керівництва підприємства
Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі, оскільки воно володіє достатніми
матеріальними та трудовими ресурсами, існує постійний попит на ринку на продукцію підприємства.
Фiнансова звiтнiсть Товариства достовiрно представляє фiнансовий стан, фiнансовi результати та рух грошових
коштiв пiдприємства, виходячи з достовірного вiдображення наслiдкiв здiйснених операцiй, iнших подiй та
умов у вiдповiдностi з критерiями визнання активiв, зобов'язань, доходiв та витрат.
Фiнансова звiтнiсть складена за принципом нарахування, крім інформації про рух грошових коштiв.
У фінансовій звітності розкрито окремо активи і зобов'язання, дохід та витрати. Згортання застосовано тільки
до несуттєвих операцій (наприклад, прибутки і збитки від курсових різниць, від продажу іноземної валюти та
від продажу поточних активів), що не вплине на споможність користувачів розуміти операції, інші події та
умови, що відбулися, і оцінювати майбутні грошові потоки підприємства. Результат суттєвих операцій у
фінансовій звітності подано розгорнуто, наприклад прибутки і збитки при вибутті непоточних активів.
Товариство зберігає подання та класифікацію статей у фiнансовiй звiтностi вiд одного перiоду до іншого.
Перша фiнансова звiтнiсть Товариства, що вiдповiдає МСФЗ складена за 2012 рiк. Товариство обрало датою
переходу на МСФЗ 01.01.2012 року. Iнформацiя, що розкрита у фiнансовiй звiтностi, є зiставною - здійснено
перерахунок інформації на початок 2012 року, за який надана така зіставна інформація. Подання та розкриття
iнформацiї вiдповiдало вимогам МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
При складаннi фiнансової звiтностi за звiтний перiод 2012 року Товариство керувалося МСФЗ та роз'ясненнями,
що наведенi у спiльному листi Нацiонального банку України вiд 07.12.2011 № 12-208/1757-14830, Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 07.12.2011 № 31-08410-06-5/30523 та Державної служби статистики України вiд 07.12.2011
№ 04/4-07/702.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2016р. складена на основi iсторичної собiвартостi, винятки з цього правила,
передбаченi вимогами МСФЗ, не використовувалися в зв'язку з вiдсутнiстю даних статей в фiнансовій звiтностi
Товариства.
3. Використання оцiнок та припущень.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення
сум активiв та зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та
зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях,
розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Фактичнi результати можуть вiдрiзнятись вiд таких оцiнок. Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, стосуються
резерву на покриття збиткiв вiд знецінення дебiторської заборгованостi та справедливої вартості основних
засобів та інвестиційної нерухомості, які оцінені у фінансовій звітності за історичною собівартістю. Такі оцінки
можуть стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартiсть активiв та зобов'язань протягом
наступного фiнансового перiоду.
4. Основні принципи бухгалтерського обліку.
Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі тоді, коли воно стає стороною
контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових
інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
Підприємство визнає такі категорії фінансових інструментів:
- фінансовий актив, доступний для продажу;
- інвестиції, утримувані до погашення;
- дебіторська заборгованість
- фінансові зобов'язання, оцінені за амотризованою вартістю - кредити банків.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою
справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо стосуються придбання або випуску
фінансового активу чи фінансового зобов'язання.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі підприємства та на рахунках у банках.

Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою
не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди
та за розрахунками з бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на
проведення операцій.
Після первісного визнання, якщо є об'єктивна інформація, що відбувся збиток від зменшення корисності,
балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та
теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків
від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку
керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви
створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких
індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які підприємство розглядає при визначенні
того, чи є у нього об'єктивна інформація про наявність збитків від зменшення корисності, включають
інформацію про тенденції непогашення заборгованості в строк, ліквідність та платоспроможність платника.
Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, наприклад,
збільшення кількості прострочених платежів, негативні економічні умови в галузі або в регіоні.
Сума збитків визначається у прибутку чи збитку. Якщо у наступному періоді сума збитку від зменшення
корисності зменшується, і це зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подією, яка відбувається після
визнання зменшення корисності, попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за
рахунок коригування резервів. Сума сторнування визначається у прибутку чи збитку. У разі неможливості
повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від
зменшення корисності.
Фінанасові активи, утримувані до погашення
До фінансових активів, утримуваних до погашення, підприємство відносить облігації та векселі, що їх
підприємство має реальний намір та здатність утримувати до погашення. Після первісного визнання
підприємство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за
вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.
Фінансові зобов'язання
До фінансових зобов'язаннь підприємство відносить кредити банків.
Первісно вони визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень мінус витрати на
проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов'язань відображаються за амортизованою вартістю
за методом ефективної ставки відсотка, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю
погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної
ставки відсотка.
Основні засоби
Підприємство визнає матеріальний актив як об'єкт основних засобів, якщо він утримується з метою
використання його у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціальнокультурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) якого більше одного року та
вартість якого більше 6000 грн.
Первісно підприємство оцінює основні засоби за собівартістю. Керівництво вирішило застосувати історичну
собівартість як доцільну собівартість основних засобів.
У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будьякі накопичені збитки від зменшення корисності.
Підприємство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технічне обслуговування. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку того періоду,
коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які
задовольняють критеріям визнання активу.
Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом з врахуванням терміну корисного
використання кожного окремого об'єкта основних засобів.
Нарахування амортизації активу починається, коли він стає придатним до використання, і припиняється
на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують, як утримуваний для продажу,
або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та
будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.
Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу з
врахуванням терміну корисного використання кожного окремого об'єкта нематеріальних активів.

Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються
протягом терміну чинності цих прав.
Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату підприємство оцінює, чи є ознаки того, що корисність активу може зменшитися.
Підприємство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо
вона менша його балансової вартості. Таке зменшення визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не
обліковується за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16.
Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах,
підприємство сторнує тільки тоді, коли змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми
очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація необоротних активів
коригується у майбутніх періодах з метою розподілу переглянутої балансової вартості необоротного активу на
систематичній основі протягом строку корисного використання.
Інвестиційна нерухомість
До інвестиційної нерухомості підприємство відносить будівлі, приміщення або частини будівель,
утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для використання для виробництва продукції, у наданні
послуг чи для адміністративних цілей або продажу. Якщо будівлі включають одну частку, яка утримується з
метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесі діяльності підприємства або для
адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об'єкта нерухомості оцінюються та
відображаються окремо.
Інвестиційна нерухомість первісно оцінюється за собівартістю.
Довгострокові необоротні активи, призначені для продажу
Підприємство класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде
в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Необоротні активи,
утримувані для продажу, оцінюються і відображаються у бухгалтерському обліку за найменшою з двох
вартостей: балансовою, або справедливою вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем.
Амортизація на такі активи не нараховується.
Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому коригуванні вартості активу до справедливої
вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у прибутках чи збитках.
Оренда
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються у
орендодавця, класифікуються як операційна оренда.
Орендні платежі за угодами про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом
строку оренди. Дохід від оренди за такими угодами визнається на прямолінійній основі протягом строку
оренди. Витрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються
підприємством як витрати.
Податки на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний
податок визначається, як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо
оподатковуваного прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати підприємства за податками
розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові
активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи
зобов'язання в балансі та їх податковою базою.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню.
Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням ймовірності у майбутньому оподатковуваного
прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова
вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату балансу і зменшується в тій мірі, у якій
більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатній, щоб використати
вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися у
періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Підприємство визнає поточні та відстрочені податки як
витрати або доходи та включає в прибуток або збиток звітного періоду, крім випадків, коли податки виникають
від операцій чи подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу.
Підприємство визнає поточні та відстрочені податки в капіталі, якщо податок залежить від статей, які
відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли підприємство має теперішню заборгованість (юридичну чи конструктивну)
внаслідок минулої події, і існує ймовірність, що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, які

втілюють в собі економічну вигоду, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.
Пенсійні зобов'язання
Відповідно до українського законодавства підприємство утримує внески із заробітної плати працівників до
Державного пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних
нарахувань заробітної плати, такі витрати відображаються у періоді, в якому була зароблена відповідна
заробітна плата та надані працівниками послуги.
Крім того підприємство має зобов'язання перед Державним пенсійним фондом по відшкодуванню пільгових
пенсій призначених особам, які мали шкіливі умови праці на підприємстві, до досягнення ними пенсійного віку.
Підприємство визнає такі зобов'язання в періоді нарахування. У 2016р. підприємством визнано таких
зобов'язань в сумі 877,7 тис.грн. Заборгованість за такими зобов'язаннями станом на 31.12.2016р. склала 2667,1
тис.грн.
Підприємство не має недержавної пенсійної програми.
Доходи і витрати
Доходи і витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображається в момент
виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції
з надання послуг на дату балансу. Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж
періоді, що і відповідні доходи.
Відповідно до МСБО 18 "Дохід" дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка отримана або
підлягає отриманню, беручи до уваги будь-які торговельні знижки та знижки з обсягу. По інших операціях, що
не створюють доходу але є супутніми стосовно основної діяльності, яка приносить дохід, у звіті про сукупні
доходи результати таких операцій подаються згорнуто тоді, коли таке подання відображає сутність операції чи
іншої події шляхом зменшення будь-якого доходу на суму пов'язаних з ними витрат, які виникають при тій
самій операції, а саме:
- прибутки та збитки, які виникають при вибутті непоточних активів (включаючи інвестиції та операційні
активи), шляхом вирахування балансової вартості активу та пов'язаних з ним витрат на продаж із надходжень
від вибуття;
- подання на нетто основі витрат, пов'язаних із забезпеченням, які визнаються відповідно до МСБО 37
"Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи" і відшкодовуються за контрактною угодою з третьою
стороною (наприклад, угода про гарантійні зобов'язання постачальника), із сумою відповідної компенсації;
- подання на нетто-основі прибутків та збитків, які виникають від групи подібних операцій, наприклад
прибутки та збитки від курсових різниць або прибутки та збитки від фінансових інструментів, утримуваних для
продажу. Однак такі прибутки та збитки подаються окремо, якщо вони є суттєвими.
Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є часткою фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості
активів, визнаються як витрати періоду. Підприємство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо
відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього
активу.
Операції з іноземною валютою
Операції з іноземною валютою обліковуються і українських гривнях за офіційним курсом обміну
Національного банку України на дату проведення операції.
Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними
курсами обміну НБУ на дату балансу.
Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом
на дату здійснення операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті,
відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості.
Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються у прибутку або збитку в
тому періоді, у якому вони виникають.
Умовні зобов'язання
Підприємство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо
можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою.
Підприємство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли
надходження економічних вигод є ймовірним.
Використання стандартів
При складанні фінансової звітності підприємство застосовувало всі нові і змінені стандарти та інтерпретації,
затверджені РМСБО та КМТФЗ, які стосуються його операцій і які набули чинності на дату складання
фінансової звітності 31 грудня 2016 року.
5. Нематеріальні активи

За історичною собівартістю
Нематеріальні активи
Незавершені капітальні інвестиції
тис.грн.
Собівартість на 31.12.2015 року 690 4
694
Перекласифікація з незавершених капітальних інвестицій 4
4
Надходження за звітний рік
Вибуття за звітний рік
На 31 грудня 2016 року 690 4
694
Накопичена амортизація на 31.12.2015 року
Нарахування за звітний рік
28
Накопичена амортизація на 31.12.2016 року
Чиста балансова вартість
На 31 грудня 2015 року На 31 грудня 2016 року -

-

622
28
650

-

622

-

650

Всього,

72
44

6. Основні засоби
За історичною собівартістю
Будівлі, споруди, переда-вальні пристрої
Машини та облад-нання
Транспортні засоби
Інстру-менти, прилади, інвентар Багато-річні наса-дження Всього, тис.грн.
На 31 грудня 2015 року 19 185 9 890 448 388 22
29 933
Надходження за звітний рік
664 161 26
10
37
898
Зменшення корисності основних засобів
Вибуття за звітний рік
- 371 - 952 -4
- 1 327
Перекласифікація з незавершених капітальних інвестицій "+" (зворотній запис " - ") - 14 486 472
Перекласифікація в інвестиційну нерухомість
" - " (зворотній запис " + ")
- 2 296- 2 296
Перекласифікація з необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття
" - " (зворотній запис " + ")
188 - 56 132
На 31 грудня 2016 року 17 356 9 529 474 394 59
27 812
Накопичена амортизація на 31.12.2015 року 10 922 8 691 154 288 16
20 071
Нарахування за звітний рік
423 517 86
21
20
1 067
Вибуття за звітний рік
- 179 - 847 -4
- 1 030
Зменшення корисності основних засобів
Перекласифікація в інвестиційну нерухомість
" - " (зворотній запис " + ")
-1 183 - 1 183
Перекласифікація з необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття
" - " (зворотній запис " + ")
132 58
190
Накопичена амортизація на 31.12.2016 року 10 115 8 419 240 305 36
19 115
На 31 грудня 2015 року 8 263 1 199 294 100 6
9 862
На 31 грудня 2016 року 7 241 1 110 234 89
23
8 697
Станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2016 року первісна вартість повністю амортизованих
основних засобів становить 1 203 тис.грн. та 5 771 тис.грн. відповідно.
Станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2016 року короткострокові кредити банків були забезпечені
нерухомістю, балансова вартість якої становила 2 029 тис.грн. та 1 999 тис.грн. відповідно.
7. Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі.
Назва Частка
31 грудня 2016 року
31 грудня 2015 року
ТзОВ СП "Транссистем-Льівів" 49% ТзОВ "Цинколайн" 30% Фінансові інвестиції в дані асоційовані підприємства списані у попередніх звітних періодах, оскільки не
відповідають критеріям визнання згідно з МСБО 39.
8. Інвестиційна нерухомість
2016 2015
Балансова вартість на початок періоду 411 846
Перекласифікація з основних засобів (зворотній запис " - ") 2 296 - 417
Нарахований знос у звітному році
- 1 183- 18
Вибуття
На кінець періоду 1 524 411

До інших операційних доходів за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2016 року,
включені доходи, пов'язані з операційною орендою необоротних активів в сумі 1 940 тис.грн та 2 917
тис.грн.відповідно.
9. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Балансова вартість 2016 2015
На початок періоду 5 525 11 447
Продаж
- 4 351
Списання (ліквідація) знецінених НА Перекласифікація з віднесенням до основних засобів - 54 - 1 571
На кінець періоду 5 471 5 525
10. Запаси
31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Сировина і матеріали (за історичною собівартістю) 3 140 2 882
Незавершене виробництво (за історичною собівартістю) 202 83
Готова продукція (за історичною собівартістю)
2 351 2 882
На кінець періоду 5 693 5 847
Станом на 31 грудня 2015 року підприємство визнало знецінення запасів в сумі 24 тис.грн., у 2016 році
підприємство не визнавало знецінення запасів.
11. Дебіторська заборгованість
31 грудня 2016р. 31 грудня 2015р.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
1 331 1 539
Резерв зменшення корисності дебіторської заборгованості Розрахунки з бюджетом 4
4
Інша дебіторська заборгованість (поворотна фінансова допомога) 356 706
Чиста вартість дебіторської заборгованості 1 691 2 249
Дебіторська заборгованість за строками непогашення представлена наступним чином:
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
до 12 місяців 933 1 253
від 12 до 18 місяців 164 62
від 18 до 36 місяців 234 224
Всього
1 331 1 539
Інша дебіторська заборгованість
до 12 місяців 98
477
від 12 до 18 місяців 77
112
від 18 до 36 місяців 181 117
Всього
356 706
12. Грошові кошти
31 грудня 2015 р. 31 грудня 2015 р.
Каса та рахунки в банках, грн. 423 10
Рахунки в банках в іноземних валютах 480 Депозитні рахунки в банках , грн.
105 16
Разом 1 008 26
13. Короткострокові позики
Станом на 31 грудня 2015 року короткострокові позики представлені - 83 тис.грн за договором фінансового
лізингу та за договором про надання овердрафту в сумі 606 тис.грн., станом на 31 грудня 2016 року
короткострокові позики представлені - 59 тис.грн за договором фінансового лізингу.Номінальна процентна
ставка за договором про надання овердрафту 25% річних.
14. Капітал у дооцінках
Зміни капіталу в дооцінках відбулися за рахунок списання дооцінок основних засобів.
Дооцінка основних засобів
2016 2015
На початок періоду
16 201 19 104
Коригування дооцінок через виправлення помилок - 605
Скоригований показник на початок періоду 16 201 18 499
Списання дооцінок основних засобів в результаті їх вибуття
- 356 - 2 298
Сума дооцінки необоротних активів
-

На кінець періоду 15 845 16 201
15. Довгострокові забезпечення
Забезпечення виплат відпусток 2016 2015
На початок періоду
553 222
Сума витрат на формування забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат на відпустки 331
Сума витрат, які відшкодовані за рахунок сформованих забезпечень
- 536 Сума коригування забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат на відпустки
669 На кінець періоду 686 553
16. Непокриті збитки
2016 2015
На початок періоду
- 8 039- 10 224
Коригування через виправлення помилок списаної у попередніх періодах кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги на 31.12.2015 року - 14 Скоригований показник на початок періоду - 8 053- 10 224
Прибутки (збитки) звітного періоду
86
- 113
Прибутки від списання дооцінок основних засобів в результаті їх вибуття
356 2 298
На кінець періоду - 7 611- 8 039
Ретроспективний перерахунок не проводиться, оскільки виправлення помилок в сумі 14 тис.грн. несуттєво
впливають на зменшення збитків попередніх періодів.
17. Дохід від реалізації
2016 2015
Дохід від реалізації продукції (в т.ч. ПДВ)
20 871 17 737
Дохід від реалізації послуг (в т.ч. ПДВ) 1 340 1 316
22 211 19 053
18.Собівартість реалізації
2015 2014
Виробничі витрати
Сировина та витратні матеріали 11 415 7 763
Витрати на персонал
5 941 5 459
Амортизація 763 754
Інші 550 128
Всього
18 669 14 104
19. Інші операційні доходи та витрати
2016 2015
Інші доходи
Дохід від реалізації іноземної валюти 22
Дохід від реалізації інших оборотних активів 102 91
Дохід від реалізації необоротних активів
1 473 1 592
Дохід від операційної оренди активів 2 917 1 940
Дохід від операційної курсової різниці 5
3
Одержані штрафи, пені, неустойки
5
3
Дохід від списання кредиторської заборгованості
50
78
Інші доходи операційної діяльності
839 516
Всього
5 391 4 245
Інші витрати
Втрати від реалізації іноземної валюти 4
Втрати від зменшення корисності дебіторської заборгованості
32
214
Втрати від операційної курсової різниці
Втрати від зменшення корисності запасів
24
Визнані штрафи, пені, неустойки
105 270
Інші витрати операційної діяльності
1 336 1 378
Собівартість реалізованих необоротних активів
306 Всього
1 783 1 886
У звіті про сукупні доходи на нетто-основі подано прибутки та збитки від курсових різниць, від операцій з
реалізації іноземної валюти, оборотних активів, від іншої операційної діяльності.

20. Адміністративні витрати
2016 2015
Витрати на персонал
2 831 2 470
Амортизація 284 155
Податки та збори 1 618 1 126
Матеріальні витрати
338 488
Інші витрати 706 626
Всього
5 777 4 865
21. Витрати на збут
2016 2015
Витрати на персонал
Витрати на транспорт
Інші витрати 56
41
Всього
1 099 873

915
128

702
130

22. Фінансові доходи та витрати
2016 2015
Фінансові доходи Фінансові витрати 75
222
Відсотки за кредитами
50
192
Лізингові платежі 25
30
23. Інші доходи та витрати
2016 2015
Інші доходи
Оприбуткування запасів від ліквідації основних засобів
Інші доходи 21
49
Всього
21
49
Інші витрати
Списання необоротних активів 2
Інші витрати Всього
2

-

-

24. Податок на прибуток
31.12.2016
Прибуток до оподаткування
Витрати з податку на прибуток
Відстрочені податкові активи

31.12.2015
220

- 134

0
1 369

1 235

1 369

На формування відсторочених податкових активів вплинуло перенесення на наступні періоди невикористаних
податкових збитків за 2011-2015 роки в сумі 7 276 тис.грн., оскільки є ймовірність, що у майбутніх періодах
буде отримано достатній оподаткований прибуток, за рахунок якого підприємство зможе використати
невикористані податкові збитки, оскільки термін їх використання на дату скдладання цієї звітності Податковим
кодексом України не обмежено, скориговані на фінансовий результат поточного року та постійні різниці.
Поточні податкові активи за поточний і попередній періоди оцінені за сумою, яку передбачається сплатити
податковим органам (відшкодувати у податкових органів) із застосуванням ставки оподаткування 18% та
податкового законодавства, що діяли на кінець звітного періоду.
25. Розкриття інормації про пов'язані особи
Товариство не є контролюючим учасником спільного підприємства ТзОВ СП "Транссистем-Львів" (49%). Суми
по операціях з даним спільним підприємством та акціонерами - юридичними особами нижчі критерію
суттєвості.
26. Цілі та політика управління фінансовими ризиками.
Економічне середовище
Підприємство здійснює свою діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на
операційне середовище в Україні, часто змінюються. Подальший економічний розвиток перебуває поза зоною
впливу підприємства. Зміни, які відбуваються в економіці країни можуть мати вплив на реалізацію активів
підприємства, що може негативно вплинути на фінансовий стан підприємства.
Основні фінансові інструменти підприємства включають кредиторську заборгованість за товари, роботи,
послуги, короткострокові банківські кредити, грошові кошти та дебіторську заборгованість за товари, роботи,

послуги, які мають забезпечити залучення коштів для фінансування операцій підприємства.
Основні ризики включають: кредитний ризик, ризик ліквідності та валютний ризик.
Кредитний ризик
Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними стронами.
Операції з новими покупцями здійснюються переважно на основі попередньої оплати. Проводиться
періодичний моніторинг дебіторської заборгованості.
Ризик ліквідності
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Для цього аналізуються
терміни надходження платежів та прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Валютний ризик
Валютні ризики для підприємства несуттєві, оскільки часка експортних та імпортних операцій в загальному
обсязі незначна.
Управління капіталом
Підприємство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за
рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу так, щоб забезпечити безперервність своєї
діяльності.
Керівництво здійснює аналіз структури капіталу щорічно, а саме його вартість та ризики. На підставі цього
приймаються рішення щодо залучення додаткового капіталу або фінансування, а також погашення позик.
27. Події після балансу
Подій після дати балансу, які мали б суттєвий вплив на фінансовий результат діяльності підприємства за 2016
рік не було.

Голова Правління

Колтун М.В.

Головний бухгалтер
Тершівська Т.Р.
Додаткові відомості:
Інформація про відкриті судові провадження станом на 31.12.2016 р. та після 31.12.2016 р, за якими Товариство
виступає Відповідачем:
" №813/7480/14 за позовом Управління Пенсійного фонду України в Залізничному р-ні м. Львова до ПАТ
"Конвеєр" про стягнення заборгованості в сумі 156473,87 грн.; 23.03.2016 року Прийнято рішення про
розстрочення виконання рішення суду, провадження у справі завершено;
"
№ 2а-8774/12/1370 за позовом Управління Пенсійного фонду України в Залізничному р-ні м.Львова до
ПАТ "Конвеєр" про стягнення заборгованості в сумі 209533,20 грн.; 23.02.2016 року Ухвалою Львівського
апеляційного адміністративного суду у задоволенні апеляційної скарги ПАТ "Конвеєр" відмовлено,
провадження у справі завершено;
"
№813/4809/15 за позовом Управління Пенсійного фонду України в Залізничному р-ні м. Львова до ПАТ
"Конвеєр" про стягнення заборгованості в сумі 150694,30 грн.; 23.02.2016 року Ухвалою Львівського
апеляційного адміністративного суду у задоволенні апеляційної скарги ПАТ "Конвеєр" відмовлено,
провадження у справі завершено.
Товариство не має рішень судових спорів, що завершені до дати балансу, але не відображені в бухгалтерському
обліку.
1944р. за наказом Головвоєнбуду СРСР на базi декiлькох кустарних майстерень створено Львiвський вiйськовомеханiчний завод № 7 (ремонт вiйськової технiки, виробництво товарiв широкого вжитку);
1949р. - Львiвський механiчний завод № 7 переiменовано на Завод засобiв механiзацiї та автоматизацiї.
(Пiдстава: Постанова Ради Мiнiстрiв вiд 10.04.1949р.)1964р. - Львiвський завод засобiв механiзацiї та
автоматизацiї переiменовано на Львiвський конвеєробудiвельний завод (Постанова Львiвського СНХ вiд
12.10.1964р. за № 519.)1976р. - Львiвський конвеєробудiвельний завод переiменовано на Львiвське виробниче
об'єнання "Конвеєр" (Постанова Ради Мiнiстрiв № 701 вiд 26.08.1976р.)1990р. трудовим колективом ВО
"Конвеєр" створено Орендно-акцiонерну фiрму "Конвеєр" - перше в СРСР акцiонерне товариство, вiдповiдно до
договору №1 про вiдносини мiж ВО "Конвеєр" i Мiнiстерством важкого, енергетичного i транспортного
машинобудування СРСР вiд 29.12.1988р.(Рiшення конференцiї трудового колективу. Протокол №2 вiд
25.07.1990р.)Орендно-акцiонерна фiрма "Конвеєр" набула право власностi на майно ВО "Конвеєр" згiдно з
договiром купiвлi-продажу цiлiсного майнового комплексу мiж ФДМУ та ОАФ "Конвеєр" вiд 29.10.1993р., №
198-КП/i.1995р. - Орендно-акцiонерна фiрма "Конвеєр" реорганiзована на Закрите акцiонерне Товариство
"Конвеєр" (Пiдстава: Рiшення Загальних зборiв, Протокол вiд 25.01.1995р.) 1996р. - Закрите акцiонерне

Товариство "Конвеєр" перетворене на Вiдкрите акцiонерне Товариство "Конвеєр". (Пiдстава: Рiшення
загальних зборiв акцiонерiв, Протокол №4, 06.03.1996р.) ВАТ "Конвеєр" зареєстроване Реєстрацiйною палатою
Львiвської мiської ради народних депутатiв 12.08.1996р., номер запису 11445 з кiлькiстю - 7226 акцiонерiв, якi
мали у власностi 100% статутного фонду, що складає 792295 iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 грн. на
загальну суму 7922950 грн. 2011р. - Вiдкрите акцiонерне Товариство "Конвеєр" переiменовано на Публiчне
акцiонерне Товариство "Конвеєр". (Пiдстава: Рiшення загальних зборiв акцiонерiв, Протокол №20 вiд
19.04.2011р.) Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 22 від 14 грудня 2016р.) тип
Товариства було змінено з Публічного акціонерного товариства "Конвеєр" на Приватне акціонерне товариство
"Конвеєр". Приведення у відповідність до законодавства та зміна типу Товариства не є реорганізацією.
Органiзацiйна структура ПАТ "Конвеєр" включає наступнi пiдроздiли: виробництво, в т.ч. плановодиспетчерське бюро, заготiвельна, механiчна, складська, металоконструкцiй та iнструментальноекспериментальна дiльницi; технiчний вiддiл, в т.ч. конструкторське та технологiчне бюро, служба головного
метролога та вiддiл супроводу iнформацiйних систем; ремонтно-експлуатацiйна служба, в т.ч. служба
головного механiка та головного електрика, непромислова група, медпункт, контец; вiддiл маркетингу i збуту, в
т.ч. комерцiйний вiддiл, вiддiл перспективних виробiв i замовлень; бухгалтерiя; економiчний вiддiл; канцелярiя;
служба економiчної безпеки; вiддiл технiчного контролю; вiддiл кадрiв; вiддiл охорони працi, технiки безпеки
та цивiльної оборони. У ПАТ "Конвеєр" є дочiрнє пiдприємство ДПФ "Конвеєрсервiс", господарська дiяльнiсть
якого тимчасово призупинена. Продукцiя, яка виготовляється, призначена для подальшого використання у
виробничому процесi i визначається цiлком обумовленими потребами, що гарантує її збут. Конкуренцiя в галузi
помiрна. Частка на ринку обладнання, яке випускається пiдприємством, за даними власних маркетингових
дослiджень, в загальному становить до 60%, зокрема: 100% по вантажонесучих конвеєрах, 30% по стрiчкових
конвеєрах, 40-50% по ланцюгах до конвеєрiв по Українi. По деяких видах продукцiї, а саме: обладнання
пiдвiсних конвеєрiв, мiшконавантажувальнi машини та хiмприводи, конкуренцiя на внутрiшньому ринку
вiдсутня. Збут продукцiї вiдбувається через прямi поставки споживачевi - це є найбiльш характерним для
товарiв промислового призначення. В цьому випадку є можливiсть прямого спiлкування зi споживачем.
Регiональнi ринки збуту - захiдна, центральна та пiвденна частини України, Бiлорусiя, Грузія, Молдова,
Нiмеччина. Планується розширення ринкiв збуту на схiд України через адаптацiю полiтики цiноутворення до
умов ринку.
Основнi види продукцiїї: конвеєри пiдвiснi вантажонесучi; конвеєри пiдвiснi штовхаючi; манiпулятори
(машини) для завантаження та розвантаження тарно-штучних вантажiв МПМА; редуктори в асортиментi;
мотор-барабани; стрiчковi, скребковi конвеєри та запчастини до них; ланцюги;металоконструкцiї; послуги з
обробки металу. Область застосування - практично всi галузi народного господарства, а саме важке
машинобудування, видобувна, легка, хiмiчна, харчова промисловостi. Привабливiсть для клiєнтiв та переваги:
продукцiя проста в експлуатацiї i довговiчна в роботi. Новими виробами останнiх рокiв є: пластинчатi ланцюги,
спецланцюги, трубнi, стрiчковi та скребковi конвеєри, металева спецтара, металоконструкцiї сонячних батарей.
Продукцiя ПАТ "Конвеєр" не пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї. Поставка готової продукцiї проводиться згiдно
вимог контракту в дерев'яних або металевих ящиках, на пiддонах або в спецiальнiй упаковцi. Гарантiї на
продукцiю вiд 12 до 18 мiсяцiв. Сервiс - шефмонтаж. Утилiзацiя продукцiї ПАТ "Конвеєр" не вимагає
спецiальних умов та технологiй. Серед перспективних завдань розвитку пiдприємства є скорочення витрат,
зменшення енергоємкостi виробiв, впровадження прогресивної технологiї в заготiвельному i механо-обробному
виробництвi, пошук нових видiв продукцiї та замовникiв, пiдвищення якостi продукцiї. Вибiр постачальникiв
матерiалiв i комплектуючих обгрунтовується перевагами у спiввiдношеннi "цiна" - "якiсть" та термiнами
поставки i оплати. Постiйно вiдбувається пошук нових постачальникiв з вигiднiшими умовами поставки та
цiновими пропозицiями. Важливим показником вибору постачальникiв є встановленi довготермiновi надiйнi
стосунки, високi вимоги до якостi продукцiї, стабiльнiсть взаємовiдносин.
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