
Річна інформація емітента за 2016 рік
I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвський завод "Промприлад"

05782912, Iвано-Франкiвський р-н, 78000, м.Iвано-Франкiвськ, вул.Академiка Сахарова, буд. 23, 0342 750592
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://www.prylad.com.ua
4. Найменування,  код за ЄДРПОУ аудиторської  фірми (П. І.  Б.  аудитора -  фізичної  особи -  підприємця),  якою

проведений аудит фінансової звітності Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Орві-Аудит", 34623723
5. Інформація про загальні збори Чергові, дата проведення 12.04.2017 р., кворум зборів 92,91 %; Порядок

денний:
1. Про обрання лічильної комісії  загальних зборів. 2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів. 3. Звіт

Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. 4. Звіт Наглядової Ради за 2016 рік. 5. Звіт
Ревізійної комісії за 2016 рік.  6. Затвердження фінансової звітності Товариства.  7. Про розподіл прибутку (покриття
збитку)  Товариства за 2016 рік.  8.  Затвердження планів Товариства на 2017 рік. 9.  Про ліквідацію Філії  фірмовий
магазин-кафе  „Прилад-Сервіс”  Публічного  акціонерного  товариства  „Івано-Франківський  завод  „Промприлад”,  код
25654760. 10. Про затвердження рішень  Наглядової ради.

6 Інформація про дивіденди прийнято рішення дивіденди за 2016 рік не виплачувати.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

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

Найменування показника
Період

звітний попередній
1 2 3

Усього активів 16835 14917
Основні засоби 5475 4156
Довгострокові фінансові інвестиції 4126 4126
Запаси 5252 4614
Сумарна дебіторська заборгованість 463 466
Грошові кошти та їх еквіваленти 114 109
Власний капітал 9181 9525
Статутний капітал 4792 4792
Нерозподілений прибуток 181 -2231
Довгострокові зобов’язання 175 175
Поточні зобов’язання 7479 5217
Середньорічна кількість акцій (шт.) 47922 47922
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 3,77697 -46,55482
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 3,77697 -46,55482
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 47922 47922
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона
несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Колісник Вячеслав Іванович
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