Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"КОНЦЕРН "СIМЕКС-АГРО"
32513287
22500, Вінницька обл., Липовецький район, м. Липовець,
вул. Героїв Майдану, буд. 63 (04358) 2-13-52

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

27.04.2017

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено
регулярну річну інформацію
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.
І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової звітності

http://www.simeks-agro.com/
http://stockmarket.gov.ua/
Аудитсервiс Приватна Аудиторська Фiрма, 21323931

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

Емітент не є акціонерним товариством

6. Інформація про дивіденди.
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

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

Період
звітний

попередній

Усього активів

337965

451332

Основні засоби (за залишковою вартістю)

38272

41529

87

87

Запаси

83822

54831

Сумарна дебіторська заборгованість

142431

269617

170

8478

233144

285525

5530

5530

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

227614

279995

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

35624

113620

Поточні зобов'язання і забезпечення

69197

52187

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом
звітного періоду

0

0

загальна номінальна вартість

140718*

0

у відсотках від статутного
капіталу

2545

0

145382

0

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

*Розшифровка: ТОВ «Концерн «Сімекс-Агро» має випуск облігацій серії А (іменні, відсоткові, звичайні
(незабезпечені) в кількості 110 000 штук, номінальною вартістю 110 000 000,00грн., станом на 01.01.2016р. 106 227
штук облігацій були викуплені власниками, а 3 723 штук знаходились на емітентському рахунку в НДУ. В період з
квітня по травень 2016р. Емітент повністю викупив облігації у власників в кількості 106 227 штук. В період з 11
травня по 13 листопада 2016 р. облігації в повному обсязі знаходилися на емітентському рахунку в НДУ. 14 листопада
2016р. були розміщені в кількості 70 000 шт. В грудні 2016р. Емітент викупив 34 491 штук.

