
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2016 рік
емітента цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон
емітента:  ПУБЛIЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО "  IЗЮМСЬКЕ",  00414730,  Харківська обл.
Iзюмський р-н 64331 с. Федорiвка Iзюмська 4-А, 0503005706
2.  Дата  розкриття повного тексту  річної  інформації  у  загальнодоступній  інформаційній  базі
даних Комісії: 21.04.2016
3.  Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет,  на  якій  розміщено  регулярну  річну  інформацію:
www.izyumpitomnik.com.ua
4.  Найменування,  код  за  ЄДРПОУ  аудиторської  фірми  (П.І.Б.  аудитора  -  фізичної  особи  -
підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Аудиторська фiрма " АУДИТ - 96 " ТОВ,
23909055
5. Інформація про загальні збори: 
28.04.2017 проведено річні загальні збори. Порядок денний зборiв:(перелiк питань, що виносяться на
голосування)1. Обрання лiчильної комiсiї.2. Обрання секретаря зборiв.3. Звiт Генерального директора,
щодо  дiяльностi  Товариства  у  2016  роцi.  Прийняття  рi-шення  за  наслiдками  розгляду  звiту
Генерального директора.4. Звiт Ревiзiйної комiсiї, щодо перевiрки дiяльностi  Товариства у 2016 роцi.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.5. Звiт Наглядової ради, щодо її
роботи у 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.6. Затвердження
рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 7. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк.8.
Попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року у ходi поточної
господарської  дiяльностi,  на  суму  понад  25%  вартостi  активiв  за  даними  останньої   фiнансової
звiтностi  Товариства.9.  Щодо  змiни  мiсцезнаходження  Товариства.Пропозицiй  щодо  змiн  та
доповнень  до  порядку  денного  не  надходилоРезультати  розгляду  питань  порядку  денного:З  1-го
питання - обрати лiчильну комiсiю.З 2-го питання - обрати секретаря зборiв.З 3-го питання - визнати
дiяльнiсть Генерального директора Товариства задовiльною.З 4-го питання - рiшення прийнятоЗ 5-го
питання  -  рiшення  прийнято.З  6-го  питання  -  затвердити  рiчний  звiт.З  7-го  питання  -  рiшення
прийнято.З  8-го  питання  -  не  надавати  попередню  згоду  на  укладання  Товариством  значних
правочинiв.З 9-го питання - мiсцезнаходження Товариства не змiнювати.
6. Інформація про дивіденди

За результатами звітного
періоду

За результатами періоду, що
передував звітному

за простими
акціями

за
привілейован
ими акціями

за простими
акціями

за
привілейован
ими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн 0 0 0 0
Нараховані дивіденди на одну акцію, 
грн

0 0 0 0

Сума виплачених дивідендів, грн 0 0 0 0
Дата складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис За  звiтний  перiод,  та  за  перiод  що  передував  звiтному, рiшення  про  виплату

дивiдентiв не приймалось, девiденти не нараховувались.

ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента



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

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів 22457 2510
Основні засоби (за залишковою вартістю) 778 734
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 924 933
Сумарна дебіторська заборгованість 7 111
Грошові кошти та їх еквіваленти 18 14
Власний капітал -393 -259
Статутний капітал 79 79
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -526 -392
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 2850 2769
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0,426 -0,594
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію (грн)

-0,426 -0,594

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 314604 314604

Цінні папери власних випусків, 
викуплені протягом звітного періоду

загальна 
номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного 
капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних 
паперів власних випусків протягом періоду


