
        Додаток 44 
        до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні) 

 
I. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, міжміський код та телефон 
емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Iзмаїльський целюлозно - картонний комбiнат", 
00278818, 68600 Одеська область Iзмаїльский район м. Iзмаїл вул. Нахiмова, 300, (04841) 
92112 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

20.04.2016 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну річну інформацію 

www.ckk.com.ua 

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми 
(П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою 
проведений аудит фінансової звітності 

АКФ "ГРАНТЬЕ"  у вигляді ТОВ, 21026423 

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється 
у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство) 

27 квiтня 2015 року 
Кворум 99,9997 % 
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.  
 2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.  
 3. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi в 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння 
Товариства. 
 4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про пiдсумки дiяльностi в 2014 роцi. 
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 
 5. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi в 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та 
висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 
 6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк. 
 7. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 
пiдсумками роботи в 2014 роцi. 
 8. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк. 
 9. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у 
новiй редакцiї. 
 10. Про внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства, що регламентують 
дiяльнiсть органiв управлiння та контролю, шляхом викладення Положень в новiй 
редакцiї. 

6. Інформація про дивіденди.За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось 
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента 

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 
Найменування період  
показника звітний попередній 

Усього активів         97481       107873 
Основні засоби (за залишковою вартістю)         43499        45116 
Довгострокові фінансові інвестиції      --         --     
Запаси         16327        15947 
Сумарна дебіторська заборгованість         29339        37673 
Грошові кошти та їх еквіваленти          1865          887 
Власний капітал         -3893        -3274 
Статутний капітал          4162         4162 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)        -30726       -26479 
Довгострокові зобов'язання і забезпечення     --         --     
Поточні зобов'язання і забеспечення       101374       111147 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію   -0.25508060  -0.58469740 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)   -0.25508060  -0.58469740 
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)      16649639     16649639 
Цінні папери власних випусків, загальна номінальна вартість    
викуплені протягом звітного періоду  у відсотках від статутного капіталу    
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду    
Голова правлiння ____________ Протащук Сергй Сергiйович 

 

http://www.ckk.com.ua

