Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова правлiння

Козлiвська Вiра Михайлiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

19.04.2018

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "КОБЛЕВО"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00413966
4. Місцезнаходження
Миколаївська , Березанський, 57453, с. Коблеве, Одеська, 6
5. Міжміський код, телефон та факс
(05153) 2-01-00 (05153) 2-01-00
6. Електронна поштова адреса
sekretar@koblevo.ua

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

19.04.2018
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР 77 (2830)

23.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.koblevo.ua в мережі Інтернет 23.04.2018
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

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)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

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

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

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

X

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
X
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

X

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 за 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
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

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
До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми: "Iнформацiя щодо посади
корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав посади корпоративного
секретаря. "Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався
послугами рейтингових агенцiй. "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних
паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв. "Iнформацiя про
облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших
цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний
перiод випускiв похiдних цiнних паперiв не реєструвалося. "Iнформацiя про викуп власних
акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - не обов'язкова
для заповнення емiтентами, вид дiяльностi по класифiкатору яких не вiдноситься до
переробної, добувної промисловостi тощо. "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої
продукцiї" - не обов'язкова для заповнення емiтентами, вид дiяльностi яких по класифiкатору не
вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо. "Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка
складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не
складав звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод
емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами
нерухомостi. "Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)" - емiтенти з вiдкритим розмiщенням
цiнних паперiв цю форму не заповнюють. "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. "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не
випускав iпотечних цiнних паперiв. "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його
спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним
покриттям" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. "Iнформацiя
щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв
у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод
емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у
складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного
покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. "Вiдомостi про
структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших
активiв на кiнець звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних
паперiв. "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi
активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" - за звiтний перiод
емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. "Iнформацiя про наявнiсть прострочених
боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики),
права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. "Iнформацiя про випуски
iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних
цiнних паперiв. "Основнi вiдомостi про ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав
сертифiкатiв ФОН. "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не
випускав сертифiкатiв ФОН. "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" - за
звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. "Розрахунок вартостi чистих активiв
ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. "Правила ФОН" - за звiтний
перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "КОБЛЕВО"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 №350425
3. Дата проведення державної реєстрації
13.08.1998
4. Територія (область)
Миколаївська
5. Статутний капітал (грн)
4237352
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
267
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
11.02 ВИРОБНИЦТВО ВИНОГРАДНИХ ВИН
01.11 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРIМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР I НАСIННЯ
ОЛIЙНИХ КУЛЬТУР
01.21 ВИРОЩУВАННЯ ВИНОГРАДУ
10. Органи управління підприємства
Вищим органом управлiння є Загальнi збори акцiонерiв. Виконавчим органом Товариства, який
здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Правлiння. У Товариствi утворено Наглядову
раду, яка здiйснює захист прав акцiонерiв. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Публiчне акцiонерне товаристо "Восток"
2) МФО банку
307123
3) поточний рахунок
26000010126498
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
д/н

5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Головне
управлiння
2017/14/12/64/02388 30.05.2017
29.05.2018
ДФС у
Миколаївський
областi.

Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями

Опис

Здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями. У разi
виникнення виробничої необхiдностi термiн дiї виданої
лiцензiї (дозволу) буде продовжено.

Мiнiстерство
економiчного
Серiя IА № 000910 10.02.2017
розвитку i
торгiвлi
України

Iмпорт алкогольних напоїв

10.02.2022

Здiйснення дiяльностi, повязаної з iмпортом алкогольних
Опис напоїв. У разi виникнення виробничої необхiдностi термiн дiї
виданої лiцензiї (дозволу) буде продовжено.

Серiя АЖ №
077394

Виробництво алкогольних напоїв

Опис

Експорт алкогольних напоїв

30.08.2013

Державна
фiскальна
служба
України

30.08.2018

Виробництво алкогольних напоїв (виноробна продукцiя). У
разi виникнення виробничої необхiдностi термiн дiї виданої
лiцензiї (дозволу) буде продовжено.

Мiнiстерство
економiчного
Серiя ЕА № 001379 27.07.2017
розвитку i
торгiвлi
України

27.07.2022

Здiйснення експорту алкогольних напоїв. У разi виникнення
Опис виробничої необхiдностi термiн дiї виданої лiцензiї (дозволу)
буде продовжено.

Оптова торгiвля алкогольними напоями, крiм спирту та
Серiя АЕ № 298077 20.12.2016
перрi (без додання спирту)

Державна
фiскальна
служба
УкраїниДФС
України

20.12.2021

Здiйснення оптової торгiвлi алкогольними напоями крiм
сидру та перрi (без додання спирту). У разi виникнення
Опис
виробничої необхiдностi термiн дiї виданої лiцензiї (дозволу)
буде продовжено.

Головне
управлiння
2017/14/12/66/02389 30.05.2017
29.05.2018
ДФС у
Миколаївський
областi.

Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами

Опис

Здiйснення роздрiбної торгiвля тютюновими виробами. У
разi виникнення виробничої необхiдностi термiн дiї виданої
лiцензiї (дозволу) буде продовжено.

Головне
управлiння
2017/14/12/64/02387 01.06.2017
ДФС у
31.05.2018
Миколаївський
областi.

Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями

Опис

Здiйснення роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями. У разi
виникнення виробничої необхiдностi термiн дiї виданої
лiцензiї (дозволу) буде продовжено.

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування
Товариство не приймало участь у створеннi юридичних осiб.
2) організаційно-правова форма
д/н
3) код за ЄДРПОУ
д/н
4) місцезнаходження
д/н
5) опис
д/н

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування
юридичної особи
засновника та/або
учасника

Ідентифікаційний код
юридичної особи
засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать
засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Баядера
Холдинг"

34928643

18029УКРАЇНА" м.
Черкаси вул. Академiка
Корольова, 7

32.28799

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"ДIККСОН"

33313174

65020УКРАЇНА" м. Одеса
Спиридонiвська, 27, оф. 24

24.31255

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Капiтал
Холдинг"

32911465

02088УКРАЇНА" м. Київ
Ленiна, 42

0.00001

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать
засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)

Станом на кiнець звiтного перiоду акцiонерами Товариства є 587 фiзичних осiб.

43.39945
100

Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Козлiвська Вiра Михайлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**

1957
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнкерманський завод, iнженер-технолог
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.10.2016 5 рокiв
9) Опис
Голова правлiння - голова виконавчого органу, керує роботою Правлiння, без довiреностi
представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї
визначеної статутом товариства. Обов'язок Голови правлiння полягає у здiйсненнi керiвництва
дiяльнiстю виконавчого органу емiтента, який в свою чергу здiйснює керiвництво поточною
дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики
Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою
iнструкцiєю. Голова правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi товариства вiдповiдно до
рiшень колегiального виконавчого органу, в тому числi представляти iнтереси товариства, вчиняти
правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для
виконання всiма працiвниками товариства. До повноважень та обов'язкiв Голови правлiння,
вiдноситься, зокрема: здiйснення у складi Правлiння керiвництва господарською дiяльнiстю
Товариства; виконання покладених на Правлiння рiшення Загальних зборiв, планування дiяльностi
Товариства; пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi
створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати
дивiдендiв, винесення їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; прийняття
рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами,
отримання кредитiв, якщо сума угоди не перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою;
прийняття рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими
коштами, отримання кредитiв та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на
укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою;
розроблення поточних фiнансових звiтiв; iнше. Посадова особа не працює та не займає посад на
будь-яких iнших пiдприємствах. Винагорода за звiтний перiод - заробiтня платня, згiдно зi
штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня. Посади, якi особа обiймала
протягом останнiх 5 рокiв: Голова правлiння ПАТ "Коблево". Обгрунтування змiн: змiни у
персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням
Загальних зборiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа
емiтента не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шаткова Антонiна Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н

4) рік народження**
1948
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДП "Агро -Коблево"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.10.2016 5 рокiв
9) Опис
Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння,
вiдповiдно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом
Товариства та посадовою iнструкцiєю. До повноважень та обов'язкiв члена правлiння, вiдноситься,
зокрема: здiйснення у складi Правлiння керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства;
виконання покладених на Правлiння рiшення Загальних зборiв, планування дiяльностi Товариства;
пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються
Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв,
винесення їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про
розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання
кредитiв, якщо сума угоди не перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; прийняття
рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами,
отримання кредитiв та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких
угод, якщо сума угоди перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; розроблення поточних
фiнансових звiтiв; iнше. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших
пiдприємствах. Як член правлiння, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi
члена правлiння. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства
вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Винагорода за звiтний перiод заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня.
Посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова первинної органiзацiї профспiлки
працiвникiв АПК ПАТ "КОБЛЕВО". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа емiтента не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Безуглий Олександр Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1968
5) освіта**

Вища, Донецький технiчний унiверситет.
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Баядера Логiстик" начальник бази в м. Києвi, заст. директора департаменту з продажiв; заст.
директора департаменту з продажiв Схiдного регiону..
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.10.2016 5 рокiв
9) Опис
Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння,
вiдповiдно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом
Товариства та посадовою iнструкцiєю. До повноважень та обов'язкiв члена правлiння, вiдноситься,
зокрема: здiйснення у складi Правлiння керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства;
виконання покладених на Правлiння рiшення Загальних зборiв, планування дiяльностi Товариства;
пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються
Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв,
винесення їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про
розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання
кредитiв, якщо сума угоди не перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; прийняття
рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами,
отримання кредитiв та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких
угод, якщо сума угоди перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; розроблення поточних
фiнансових звiтiв; iнше. Як член правлiння, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi
на посадi члена правлiння. Обiймає посаду: заступник директора департаменту з продажiв
Схiдного регiону ТОВ "Баядера Логiстик", мiсцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Днiпровська
Набережна, 23В. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - ТОВ "Баядера Логiстик"
начальник бази в м. Києвi, заст. директора департаменту з продажiв; заст. директора департаменту
з продажiв Схiдного регiону. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб
Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Матвєєва Тетяна Олексiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища, Одеська державна академiя харчових технологiй
6) стаж роботи (років)**

18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний технолог ПАТ "КОБЛЕВО".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.10.2016 5 рокiв
9) Опис
Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння,
вiдповiдно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом
Товариства та посадовою iнструкцiєю. До повноважень та обов'язкiв члена правлiння, вiдноситься,
зокрема: здiйснення у складi Правлiння керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства;
виконання покладених на Правлiння рiшення Загальних зборiв, планування дiяльностi Товариства;
пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються
Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв,
винесення їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про
розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання
кредитiв, якщо сума угоди не перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; прийняття
рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами,
отримання кредитiв та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких
угод, якщо сума угоди перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; розроблення поточних
фiнансових звiтiв; iнше. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших
пiдприємствах. Як член правлiння, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi
члена правлiння. Винагорода за звiтний перiод - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом.
Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi
посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Iншi
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Головний технолог ПАТ "КОБЛЕВО".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мирошниченко Галина Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу податкового планування ТОВ "Баядера Холдiнг", Начальник управлiння з
бухгалтерського та податкового облiку ТОВ "Баядера Холдiнг"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.10.2016 5 рокiв
9) Опис
Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння,
вiдповiдно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом
Товариства та посадовою iнструкцiєю. До повноважень та обов'язкiв члена правлiння, вiдноситься,
зокрема: здiйснення у складi Правлiння керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства;
виконання покладених на Правлiння рiшення Загальних зборiв, планування дiяльностi Товариства;
пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються
Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв,
винесення їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про
розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання
кредитiв, якщо сума угоди не перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; прийняття
рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами,
отримання кредитiв та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких
угод, якщо сума угоди перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; розроблення поточних
фiнансових звiтiв; iнше. Як член правлiння, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi
на посадi члена правлiння. Обiймає посаду: Начальник управлiння з бухгалтерського та
податкового облiку ТОВ "Баядера Холдiнг", мiсцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Днiпровська
Набережна, 23В. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства
вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вашколуп Роман Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПП "Баядера-дистрибьютер", директор-розпорядник; Генеральний директор ТОВ "АТ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.10.2016 5 рокiв
9) Опис
Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння,
вiдповiдно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом

Товариства та посадовою iнструкцiєю. До повноважень та обов'язкiв члена правлiння, вiдноситься,
зокрема: здiйснення у складi Правлiння керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства;
виконання покладених на Правлiння рiшення Загальних зборiв, планування дiяльностi Товариства;
пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються
Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв,
винесення їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про
розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання
кредитiв, якщо сума угоди не перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; прийняття
рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами,
отримання кредитiв та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких
угод, якщо сума угоди перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; розроблення поточних
фiнансових звiтiв; iнше. Посадова особа обiймає посаду: Директор з маркетингу та стратегiчного
розвитку ТОВ "Баядера Логiстик", мiсцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Днiпровська
Набережна, 23В. Як член правлiння, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на
посадi члена правлiння. ТОВ "Нацiональнi алкогольнi традицiї" Ген. директор; ТОВ "Алкогольнi
традицiї" Ген. директор;ТОВ "Баядера Холдинг" Директор з маркетингу та стратегiчного
розвитку. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства
вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член правлiння, Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кубарська Наталя Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Авант Трейд" Головний бухгалтер (15.01.2010 - 31.07.2012); ТОВ "Баядера Логiстик"
Головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера (01.08.2012 - 12.06.2015).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 5 рокiв.
9) Опис
Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння,
вiдповiдно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом
Товариства та посадовою iнструкцiєю. До повноважень та обов'язкiв члена правлiння, вiдноситься,
зокрема: здiйснення у складi Правлiння керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства;
виконання покладених на Правлiння рiшення Загальних зборiв, планування дiяльностi Товариства;

пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються
Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв,
винесення їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про
розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання
кредитiв, якщо сума угоди не перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; прийняття
рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами,
отримання кредитiв та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких
угод, якщо сума угоди перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; розроблення поточних
фiнансових звiтiв; iнше. Як член правлiння, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi
на посадi члена правлiння. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб
Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадовi обов'язки
Головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю посадової особи Товариства. Здiйснює i
координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько - фiнансової дiяльностi пiдприємства,
здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв.
Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i його пiдроздiлах на основi
прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю. Органiзовує та контролює
складання розрахункiв щодо використання прибуткiв, затрат на виробництво, платежiв до
бюджету. Своєчасно i правильно складає звiти. Винагорода за звiтний перiод - заробiтня платня,
згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Iншi посади, якi обiймала ця
особа за останнi 5 рокiв - ПАТ "Коблево", головний бухгалтер; ТОВ "Баядера логiстик", головний
бухгалтер, заст. Головного бухгалтера.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Безуглов Олексiй Валентинович - представник акцiонера ТОВ "Баядера Холдинг".
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ "Баядера Холдинг".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 1 рiк.
9) Опис
Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "Баядера Холдинг", код ЄДРПОУ: 34928643, який
володiє 32,29% статутного капiталу емiтента на загальну суму 1368155,50 грн. Повноваження

Голови Наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю виконавчого органу
Товариства. До повноважень та обов'язкiв Голови Наглядової ради вiдноситься: вимагати та
одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi документи та iнформацiю, що
стосуються дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи
загальних зборiв АТ та документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу
для доповiдей та давати оцiнку його дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу АТ
щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi АТ i т.iн..
Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi
необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової
ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Посадова особа обiймає посаду: Директор ТОВ "Баядера
Холдинг", мiсцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Днiпровська Набережна, 23В. Як Голова
Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi Голови
Наглядової ради. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - ТОВ "Баядера Холдинг"
директор; ТОВ "Баядера Логiстик" гол. бухгалтер вiддiлу бухгалтерiї; ТОВ "Баядера Холдинг":
директор; заступник директора фiнансового департаменту. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бабинiн Вiталiй Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Правлiння ПАТ "РАДСАД"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 1рiк.
9) Опис
Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової
ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу
та захист прав акцiонерiв Товариства. До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради
вiдноситься: вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi
документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також
дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення вiд
виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та документи, що до них додаються; викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку його дiяльностi; - вимагати

вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської
дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб
Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Посадова особа не
працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Як член Наглядової ради, посадова
особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi члена Наглядової ради. Iншi посади, якi
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова правлiння ПАТ "РАДСАД". Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа є акцiонером.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Аксьонов Дмитро Вiталiйович - представник акцiонера Бондарєвої Н.В.
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1982
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник iнвестицiйного вiддiлу ТОВ "Баядера Логiстик"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 1 рiк
9) Опис
Посадова особа є представником акцiонера Бондарєвої Н.В., яка володiє 24,29% статутного
капiталу емiтента на загальну суму 1029368,25 грн. Як член Наглядової ради має повноваження та
виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства,
здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства. До
повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдноситься: вимагати та одержувати для
ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi документи та iнформацiю, що стосуються
дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ
та документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповiдей та
давати оцiнку його дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання
iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змiн: змiни у
персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням
Загальних зборiв. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова
особа займає посаду: Заступник директора фiнансового департаменту ТОВ "Баядера-Холдинг",
мiсцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Днiпровська Набережна, 23В. Як член Наглядової ради,
посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi члена Наглядової ради. Iншi
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - ТОВ "Баядера Логiстик" начальник
iнвестицiйного вiддiлу; заступник директора фiнансового департаменту. Непогашеної судимостi за

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корчинський Анатолiй Миколайович - представник акцiонера Бондарєвої Н.В.
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ "Баядера Логiстик".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 1 рiк
9) Опис
Посадова особа є представником акцiонера Бондарєвої Н.В., яка володiє 24,29% статутного
капiталу емiтента на загальну суму 1029368,25 грн.Як член Наглядової ради має повноваження та
виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства,
здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства. До
повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдноситься: вимагати та одержувати для
ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi документи та iнформацiю, що стосуються
дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ
та документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповiдей та
давати оцiнку його дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання
iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змiн: змiни у
персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням
Загальних зборiв. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова
особа обiймає посаду: Генеральний директор ТОВ "Баядера Холдiнг", мiсцезнаходження: 02081,
м. Київ, вул. Днiпровська Набережна, 23В. Як член Наглядової ради, посадова особа не отримує
винагороди вiд дiяльностi на посадi члена Наглядової ради. iншi посади, якi обiймала ця особа за
останнi 5 рокiв - Фiлiя ПП "Баядера" м. Київ, директор; Ген. директор ПП "Баядера"; ТОВ
"Баядера Холдинг", директор департаменту з дистрибуцiї; ТОВ "Баядера Логiстик", директор;
ТОВ "Баядера Холдинг", Ген.директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа емiтента не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ткаченко Ольга Вiкторiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1990
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Алкогольнi традицiї", асистент вiддiлу стратегiчного маркетингу; НГК "Менеджер з
маркетингу".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 1 рiк
9) Опис
Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової
ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу
та захист прав акцiонерiв Товариства. До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради
вiдноситься: вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi
документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також
дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення вiд
виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та документи, що до них додаються; викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку його дiяльностi; - вимагати
вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської
дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб
Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Як член Наглядової
ради, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi члена Наглядової ради.
Посадова особа обiймає посаду: асистент вiддiлу стратегiчного маркетингу ТОВ "Баядера
Логiстик", мiсцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Днiпровська Набережна, 23В. Iншi посади, якi
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - ТОВ "Баядера Логiстик", асистент вiддiлу стратегiчного
маркетингу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не
має. Посадова особа є акцiонером.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Романовська Лiдiя Олександрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н

4) рік народження**
1955
5) освіта**
Середньо-спецiальна
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Бухгалтер ПАТ "Коблево", заступник головного бухгалтера ПАТ "Коблево".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2014 5 рокiв.
9) Опис
Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю ревiзiйного
органу Товариства, який в свою чергу контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого
органу Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до
Статуту Товариства. До повноважень та обов'язкiв голови ревiзiйної комiсii разом з iншими
членами комiсiї вiдноситься: - черговi та позачерговi перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi АТ та його пiдроздiлiв i складає акти за їх пiдсумками. Черговi перевiрки проводяться
без спецiального рiшення органiв управлiння АТ за пiдсумками фiнансово-господарської
дiяльностi за рiк для подання висновкiв з рiчного звiту i балансу загальним зборам. Позачерговi
перевiрки проводяться за рiшенням загальних зборiв, за дорученням Наглядової ради, з власної
iнiцiативи або за вимогою акцiонерiв, якi володiють в сукупностi бiльше 10% акцiй; -службовi
розслiдування за фактами порушення встановленого порядку дiяльностi апарату АТ i зловживань
посадових осiб органiв управлiння АТ. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi
посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Як Голова
ревiзiйної комiсiї, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi Голови
ревiзiйної комiсiї. Винагорода за звiтний перiод за основним мiсцем роботи у Товариствi заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Карпенко Наталiя Анатолiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**

36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Старший мiкробiолог ПАТ "Коблево".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2014 5 рокiв.
9) Опис
Як член Ревiзiйної комiсiї має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Ревiзiйної
комiсiї, вiдповiдно до статуту Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної
комiсiї, вiдповiдно до статуту Товариства. До повноважень та обов'язкiв члена ревiзiйної комiсii
разом з iншими членами комiсiї вiдноситься: - черговi та позачерговi перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi АТ та його пiдроздiлiв; складає акти за їх пiдсумками. Черговi перевiрки
проводяться без спецiального рiшення органiв управлiння АТ за пiдсумками фiнансовогосподарської дiяльностi за рiк для подання висновкiв з рiчного звiту i балансу загальним зборам.
Позачерговi перевiрки проводяться за рiшенням загальних зборiв, за дорученням Наглядової ради,
з власної iнiцiативи або за вимогою акцiонерiв, якi володiють в сукупностi бiльше 10% акцiй; службовi розслiдування за фактами порушення встановленого порядку дiяльностi апарату АТ i
зловживань посадових осiб органiв управлiння АТ. Обгрунтування змiн: змiни у персональному
складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Як член
ревiзiйної комiсiї, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi члена ревiзiйної
комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Торканевський Дмитро Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор юридичного департаменту ТОВ "Баядера Холдинг"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2014 5 рокiв.
9) Опис
Як член Ревiзiйної комiсiї має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Ревiзiйної
комiсiї, вiдповiдно до статуту Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної

комiсiї, вiдповiдно до статуту Товариства. До повноважень та обов'язкiв члена ревiзiйної комiсii
разом з iншими членами комiсiї вiдноситься: - черговi та позачерговi перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi АТ та його пiдроздiлiв; складає акти за їх пiдсумками. Черговi перевiрки
проводяться без спецiального рiшення органiв управлiння АТ за пiдсумками фiнансовогосподарської дiяльностi за рiк для подання висновкiв з рiчного звiту i балансу загальним зборам.
Позачерговi перевiрки проводяться за рiшенням загальних зборiв, за дорученням Наглядової ради,
з власної iнiцiативи або за вимогою акцiонерiв, якi володiють в сукупностi бiльше 10% акцiй; службовi розслiдування за фактами порушення встановленого порядку дiяльностi апарату АТ i
зловживань посадових осiб органiв управлiння АТ. Обгрунтування змiн: змiни у персональному
складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв.
Посадова особа обiймає посаду: Начальник юридичного вiддiлу ТОВ "Баядера Логiстик",
мiсцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Днiпровська Набережна, 23В. Як член ревiзiйної комiсiї,
посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi члена ревiзiйної комiсiї.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

Ідентифікаційний
код юридичної особи

Кількість
акцій (шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова
правлiння

Козлiвська Вiра Михайлiвна

д/н

1483749

8.75398715991

1483749

0

0

0

Член правлiння Шаткова Антонiна Василiвна

д/н

2

0.00001179982

2

0

0

0

привілейовані привілейовані на
іменні
пред'явника

Член правлiння

Безуглий Олександр
Миколайович

д/н

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Матвєєва Тетяна Олексiївна

д/н

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Мирошниченко Галина
Iванiвна

д/н

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Вашколуп Роман
Володимирович

д/н

0

0

0

0

0

0

Член
правлiння,
Головний
бухгалтер

Кубарська Наталя Василiвна

д/н

0

0

0

0

0

0

Голова
наглядової
ради

Безуглов Олексiй
Валентинович - представник
акцiонера ТОВ "Баядера
Холдинг".

д/н

0

0

0

0

0

0

Член
наглядової
ради

Бабинiн Вiталiй Iванович

д/н

1483749

8.75398715991

1483749

0

0

0

Член
наглядової
ради

Аксьонов Дмитро
Вiталiйович - представник
акцiонера Бондарєвої Н.В.

д/н

0

0

0

0

0

0

Член
наглядової
ради

Корчинський Анатолiй
Миколайович - представник
акцiонера Бондарєвої Н.В.

д/н

0

0

0

0

0

0

Член
наглядової
ради

Ткаченко Ольга Вiкторiвна

д/н

2000

0.01179982215

2000

0

0

0

Голова
ревiзiйної
комiсiї

Романовська Лiдiя
Олександрiвна

д/н

2

0.00001179982

2

0

0

0

Член ревiзiйної
комiсiї

Карпенко Наталiя
Анатолiївна

д/н

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної
комiсiї

Торканевський Дмитро
Вiкторович

д/н

0

0

0

0

0

0

2969502

17.51979774161

2969502

0

0

0

Усього

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента
(для публічних акціонерних товариств)
Найменування юридичної
особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість
акцій (штук)

Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Баядера
Холдинг"

34928643

18029 Черкаська д/н м. Черкаси
Академiка Корольова, буд.7

5472622

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ДIККСОН"

33313174

65020 Одеська д/н м. Одеса
Спиридонiвська,, буд.27, оф.24

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

32.287983

5472622

0

4120833

24.312548

4120833

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість
акцій (штук)

Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

Бондарєва Наталя Володимирiвна

4117473

Бабинiн Вiталiй Iванович
Козлiвська Вiра Михайлiвна
Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

24.29272456006

4117473

0

1483749

8.75398715991

1483749

0

1483749

8.75398715991

1483749

0

16678426

98.401230296657

16678426

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

чергові

позачергові

X

Дата
проведення

20.04.2017

Кворум
зборів**

99.007371

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї
Товариства. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних
Загальних зборах акцiонерiв Товариства. 3. Обрання Голови та Секретаря рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства. 4. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016
рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 5. Звiт Наглядової ради про
дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї про достовiрнiсть рiчного звiту за 2016 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 8.
Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2016 рiк. 9. Прийняти рiшення про
виплату дивiдендiв з нерозподiленого прибутку минулих перiодiв (2014-2015 рокiв). 10. Прийняття
рiшення про розмiр, строк та порядок виплати дивiдендiв за перiод 2014 - 2015 роки. 11. Прийняття
рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 12. Прийняття рiшення
про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 13. Затвердження умов договорiв, що укладаються з
членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх пiдписання.
Встановлення розмiру винагороди членам Наглядової ради. 14. Внесення змiн до Статуту Товариства
у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог Законом України "Про внесення
змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв". 15. Внесення змiн до
Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. 16.
Внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його в новiй
редакцiї. 17. Внесення змiн до Положення про Правлiння Товариства шляхом затвердження його в
новiй редакцiї. 18. Внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом
затвердження його в новiй редакцiї. 19. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних
правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує
25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Пропозицiї
до перелiку питань до порядку денного подавалися Наглядовою радою Товариства. Iнших осiб, якi
подавали пропозицiї до питань порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного:
1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ: "Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства" Доповiдає
Глiвiнський Роман Петрович: Для проведення голосування та встановлення його результатiв
необхiдно обрати Лiчильну комiсiю. Пропоную обрати лiчильну комiсiю у складi: Калашнiкова Олена
Олександрiвна - голова комiсiї, Новожилов Євген Вiталiйович - член комiсiї, Глiвiнський Роман
Петрович - член комiсiї. Якi є запитання, зауваження або iншi пропозицiї? Запитань, зауважень та
iнших пропозицiй немає. Голова тимчасової лiчильної комiсiї Новожилов Є.В. зачитав проект
рiшення. Проект рiшення з питання запропонований для голосування. Обрати лiчильну комiсiю у
складi трьох осiб: Калашнiкова О.О. - голова комiсiї; Новожилов Є.В. - член комiсiї; Глiвiнський Р.П.
- член комiсiї.. Голосування проводилося бюлетенем №1 для голосування. Прошу Голову тимчасової
лiчильної комiсiї оголосити результати голосування. Доповiдає голова тимчасової лiчильної комiсiї
Новожилов Є.В.: по першому питанню порядку денного проголосувало: "за" 16 715 073 голосiв, що
складає 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" 0 голосiв; "утримались" 0
голосiв. Результати голосування по першому питанню порядку денного вiдображенi в Протоколi про
пiдсумки голосування. Голова тимчасової лiчильної комiсiї Новожилов Є.В.: рiшення по першому
питанню порядку денного вiдповiдно до чинного законодавства України приймається простою
бiльшiстю голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв та їх представникiв. По першому
питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили: обрати лiчильну комiсiю у складi: Калашнiкова
Олена Олександрiвна - голова комiсiї, Новожилов Євген Вiталiйович - член комiсiї, Глiвiнський
Роман Петрович - член Комiсiї. 2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ: "Затвердження порядку та способу
засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства" Голова
лiчильної комiсiї Калашнiкова О.О. повiдомила, що на вимогу Закону України "Про акцiонернi
товариства" є необхiднiсть встановити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на
загальних зборах акцiонерного товариства. Зважаючи на це, Калашнiкова О.О. запропонувала
затвердити рiшення Наглядової ради Товариства за № 15/02 вiд 15 лютого 2017 р. щодо порядку та
способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв. Голова
реєстрацiйної комiсiї: якi є запитання, зауваження або iншi пропозицiї? Запитань, зауважень та iнших

пропозицiй немає. Голова реєстрацiйної комiсiї зачитав проект рiшення. Проект рiшення з питання
запропонований для голосування. Затвердити рiшення Наглядової ради щодо порядку та способу
засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв. Голосування
проводилося бюлетенем № 2 для голосування. Прошу голову лiчильної комiсiї оголосити результати
голосування. Голова лiчильної комiсiї: по другому питанню порядку денного проголосувало: "за" 16
715 073 голосiв, що складає 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" 0 голосiв;
"утримались" 0 голосiв. Результати голосування по другому питанню порядку денного вiдображенi в
Протоколi про пiдсумки голосування. Голова реєстрацiйної комiсiї: рiшення по другому питанню
порядку денного вiдповiдно до чинного законодавства України приймається простою бiльшiстю
голосiв присутнiх на Зборах акцiонерiв та їх представникiв. По другому питанню порядку денного
Збори вирiшили: Затвердити рiшення Наглядової ради щодо порядку та способу засвiдчення
бюлетенiв для голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв. 3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:
"Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства" Доповiдає член лiчильної
комiсiї Новожилов Є.В.: З метою належної органiзацiї роботи Загальних зборiв акцiонерiв пропоную
обрати Головою цих Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Новожилова Євгена Вiталiйовича,
Секретарем Загальних зборiв акцiонерiв Товариства обрати Глiвiнського Романа Петровича. Якi є
запитання, зауваження або iншi пропозицiї? Запитань, зауважень та iнших пропозицiй немає. Член
лiчильної комiсiї Новожилов Є.В. зачитав проект рiшення. Проект рiшення з питання запропонований
для голосування. Обрати Головою рiчних Загальних зборiв акцiонерiв - Новожилова Є.В. та
Секретарем рiчних Загальних зборiв акцiонерiв - Глiвiнського Р.П. Голосування проводилося
бюлетенем №3 для голосування. Прошу Голову лiчильної комiсiї оголосити результати голосування.
Голова лiчильної комiсiї: по третьому питанню порядку денного проголосувало: "за" 16 715 073
голосiв, що складає 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" 0 голосiв;
"утримались" 0 голосiв. Результати голосування по третьому питанню порядку денного вiдображенi в
Протоколi про пiдсумки голосування. По третьому питанню порядку денного Загальнi збори
вирiшили: Обрати Головою рiчних Загальних зборiв акцiонерiв - Новожилова Є.В. та Секретарем
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв - Глiвiнського Р.П. Далi засiдання Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства буде вести Голова зборiв. 4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ: "Звiт Правлiння про
результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Правлiння". Слово бере Новожилов Є.В.: Який доповiв акцiонерам Товариства про
результати роботи Правлiння за 2016 рiк та повiдомив про перспективи розвитку господарства на
2017 рiк. Новожилов Є.В. запропонував акцiонерам Товариства затвердити звiт правлiння за
результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк. Голова зборiв: якi є запитання,
зауваження або iншi пропозицiї? Запитань, зауважень та iнших пропозицiй немає. Голова зборiв
зачитав проект рiшення. Проект рiшення з питання запропонований для голосування. Затвердити звiт
Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Голосування
проводилося бюлетенем № 4 для голосування. Прошу Голову лiчильної комiсiї оголосити результати
голосування. Голова лiчильної комiсiї: по четвертому питанню порядку денного проголосувало: "за"
16 715 073 голосiв, що складає 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" 0
голосiв; "утримались" 0 голосiв. Результати голосування по четвертому питанню порядку денного
вiдображенi в Протоколi про пiдсумки голосування. Голова зборiв: рiшення по четвертому питанню
порядку денного вiдповiдно до чинного законодавства України приймається простою бiльшiстю
голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв та їх представникiв. По четвертому питанню
порядку денного Загальнi збори вирiшили: Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 5. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ: "Звiт Наглядової ради
про дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової
ради" Слово надається Новожилову Є.В. Доповiдач уповноважений Наглядовою радою Товариства
Новожилов Є.В., доповiв про проведену Наглядовою радою Товариства дiяльнiсть у 2016 р. та
запропонував затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк. Голова зборiв: якi є запитання, зауваження
або iншi пропозицiї? Запитань, зауважень та iнших пропозицiй немає. Голова зборiв зачитав проект
рiшення. Проект рiшення з питання запропонований для голосування. Затвердити звiт Наглядової
ради про дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. Голосування проводилося бюлетенем № 5 для
голосування. Прошу Голову лiчильної комiсiї оголосити результати голосування. Голова лiчильної
комiсiї: По п'ятому питанню порядку денного проголосувало: "за" 16 715 073 голосiв, що складає 100
вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" 0 голосiв; "утримались" 0 голосiв.
Результати голосування по п'ятому питанню порядку денного вiдображенi в Протоколi про пiдсумки
голосування. Голова зборiв: рiшення по п'ятому питанню порядку денного вiдповiдно до чинного
законодавства України приймається простою бiльшiстю голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв та їх
представникiв. По п'ятому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили: Затвердити звiт
Наглядової ради про дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. 6. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ: "Звiт
Ревiзiйної комiсiї про достовiрнiсть рiчного звiту за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї" Слово бере Новожилов Є.В. Новожилов Є.В. зазначив, що данi,
внесенi до балансу та звiту Товариства є достовiрними, пiдтвердженими документально i не

викликають сумнiвiв. Зауваження з боку Ревiзiйної комiсiї вiдсутнi. Запропоновано акцiонерам
затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про достовiрнiсть рiчного звiту за 2016 рiк. Голова зборiв: якi є
запитання, зауваження або iншi пропозицiї? Запитань, зауважень та iнших пропозицiй немає. Голова
зборiв зачитав проект рiшення. Проект рiшення з питання запропонований для голосування.
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про достовiрнiсть рiчного звiту за 2016 рiк. Голосування
проводилося бюлетенем № 6 для голосування. Прошу Голову лiчильної комiсiї оголосити результати
голосування. Голова лiчильної: по шостому питанню порядку денного проголосувало: "за" 16 715 073
голосiв, що складає 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" 0 голосiв;
"утримались" 0 голосiв. Результати голосування по шостому питанню порядку денного вiдображенi в
Протоколi про пiдсумки голосування. Голова зборiв: рiшення по шостому питанню порядку денного
вiдповiдно до чинного законодавства України приймається простою бiльшiстю голосiв присутнiх на
зборах акцiонерiв та їх представникiв. По шостому питанню порядку денного збори вирiшили:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про достовiрнiсть рiчного звiту за 2016 рiк. 7. ПО СЬОМОМУ
ПИТАННЮ: "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк" Слово надається Новожилову Є.В.
Новожилов Є.В. доповiв про основнi показники фiнансової звiтностi Товариства у 2016 роцi та
запропонував затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. Голова зборiв: якi є запитання,
зауваження або iншi пропозицiї? Запитань, зауважень та iнших пропозицiй немає. Голова зборiв
зачитав проект рiшення. Проект рiшення з питання запропонований для голосування. Затвердити
рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. Голосування проводилося бюлетенем № 7 для голосування.
Прошу Голову лiчильної комiсiї оголосити результати голосування. Голова лiчильної комiсiї: по
сьомому питанню порядку денного проголосувало: "за" 16 715 073 голосiв, що складає 100 вiдсоткiв
вiд кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" 0 голосiв; "утримались" 0 голосiв. Результати
голосування по сьомому питанню порядку денного вiдображенi в Протоколi про пiдсумки
голосування. Голова зборiв: рiшення по сьомому питанню порядку денного вiдповiдно до чинного
законодавства України приймається простою бiльшiстю голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв та їх
представникiв. По сьомому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили: Затвердити рiчний
звiт Товариства за 2016 рiк. 8. ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ: "Визначення порядку розподiлу
прибуткiв (покриття збиткiв) за 2016 рiк" Слово бере Новожилов Є. В.: Новожилов Є.В. в своєму
виступi зазначив, що за результатами 2016 року Товариство отримало прибуток. Пропонується
отриманий прибуток направити на розвиток Товариства. Голова зборiв: якi є запитання, зауваження
до доповiдача або iншi пропозицiї? Запитань, зауважень та iнших пропозицiй немає. Голова зборiв
зачитав проект рiшення. Проект рiшення з питання запропонований для голосування. Чистий
прибуток товариства в розмiрi 68 103 тис. грн. за 2016 рiк направити на розвиток Товариства.
Голосування проводилося бюлетенем №8 для голосування. Прошу Голову лiчильної комiсiї
оголосити результати голосування. Голова лiчильної комiсiї: по восьмому питанню порядку денного
проголосувало: "за" 16 678 425 голосiв, що складає 98,790296% вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв
присутнiх на зборах; "проти" 36 648 голосiв, що складає 0,217074% вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв
присутнiх на зборах; "утримались" 0 голосiв. Результати голосування по питанню порядку денного
вiдображенi в Протоколi про пiдсумки голосування. Голова зборiв: рiшення по восьмому питанню
порядку денного вiдповiдно до чинного законодавства України приймається простою бiльшiстю
голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв та їх представникiв. По восьмому питанню порядку денного
Загальнi збори вирiшили: Чистий прибуток товариства в розмiрi 68 103 тис. грн. за 2016 рiк
направити на розвиток Товариства. 9. ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ: "Прийняти рiшення про виплату
дивiдендiв з нерозподiленого прибутку минулих перiодiв (2014-2015 рокiв)" Слово надається Головi
Загальних зборiв акцiонерiв Новожилову Є.В. Новожилов Є.В. в своєму виступi зазначив, що
Товариство має намiр виплатити дивiденди акцiонерам Товариства з частини нерозподiленого
прибутку минулих перiодiв, а саме за перiод з 2014 по 2015 роки включно та запропонував затвердити
таке рiшення. Голова Загальних зборiв акцiонерiв: якi є запитання, зауваження або iншi пропозицiї?
Запитань, зауважень та iнших пропозицiй немає. Голова зборiв зачитав проект рiшення. Проект
рiшення з питання запропонований для голосування. Частину нерозподiленого прибутку Товариства
за 2014-2015 роки направити на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства. Голосування проводилося
бюлетенем № 9 для голосування. Прошу Голову лiчильної комiсiї оголосити результати голосування.
Голова лiчильної: по дев'ятому питанню порядку денного проголосувало: "за" 16 715 073 голосiв, що
складає 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв; "проти" 0
голосiв; "утримались" 0 голосiв. Результати голосування по дев'ятому питанню порядку денного
вiдображенi в Протоколi про пiдсумки голосування. Голова Загальних зборiв акцiонерiв: рiшення по
дев'ятому питанню порядку денного вiдповiдно до чинного законодавства України приймається
простою бiльшiстю голосiв присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв та їх представникiв. По
дев'ятому питанню порядку денного Загальнi збори акцiонерiв вирiшили: Частину нерозподiленого
прибутку Товариства за 2014-2015 роки направити на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства. 10.
ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ: "Прийняття рiшення про розмiр, строк та порядок виплати дивiдендiв
за перiод 2014 - 2015 роки" Новожилов Є.В. в своєму виступi зазначив, що Наглядова рада
Товариства має прийняти рiшення та визначити дату складення перелiк осiб, якi мають право на

виплату дивiдендiв. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв має бути
визначена не ранiше нiж через 10 робочих днiв пiсля дня прийняття такого рiшення Наглядовою
радою Товариства. Пропоную скласти перелiк осiб, якi мають право на виплату дивiдендiв станом на
11 травня 2017 року з правом виплати дивiдендiв частинами довiльного розмiру на розсуд
Товариства. Виплату провести в строк з 11 05.2017 року по 09.10.2017 року. Загальна сума дивiдендiв,
що запропоновано до виплати становить 45 000 000,00 грн. (Сорок п'ять мiльйонiв) гривень 00
копiйок. Невиплаченi в зазначений перiод акцiонерам дивiденди внаслiдок їх не звернення за
виплатою, чи вiдсутностi коректних даних в рахунку акцiонера для перерахування дивiдендiв,
дивiденди повертаються Товариству. На суму невиплачених та неотриманих акцiонерами дивiдендiв
проценти не нараховуються. У разi не звернення акцiонера впродовж 3-х рокiв з моменту прийняття
рiшення Загальними зборами акцiонерiв про виплату дивiдендiв, сума дивiдендiв нарахованих до
виплати акцiонеру, залишається у розпорядженнi Товариства та спрямовуються на розвиток
матерiально-виробничої бази Товариства. Голова Загальних зборiв акцiонерiв: якi є запитання,
зауваження або iншi пропозицiї? Запитань, зауважень та iнших пропозицiй немає. Голова зборiв
зачитав проект рiшення. Проект рiшення з питання запропонований для голосування. Виплатити
дивiденди акцiонерам Товариства в розмiрi 45 000 тис. грн. Виплату провести в строк з 11.05.2017
року по 09.10.2017 року. Скласти перелiк акцiонерiв, якi мають право на виплату дивiдендiв станом
на 11.05.2017 року з правом виплати дивiдендiв частинами довiльного розмiру на розсуд Товариства.
Голосування проводилося бюлетенем № 10 для голосування. Прошу Голову лiчильної комiсiї
оголосити результати голосування. Голова лiчильної: по десятому питанню порядку денного
проголосувало: "за" 16 715 073 голосiв, що складає 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв присутнiх на
Загальних зборах акцiонерiв; "проти" 0 голосiв; "утримались" 0 голосiв. Результати голосування по
десятому питанню порядку денного вiдображенi в Протоколi про пiдсумки голосування. Голова
Загальних зборiв акцiонерiв: рiшення по десятому питанню порядку денного вiдповiдно до чинного
законодавства України приймається простою бiльшiстю голосiв присутнiх на Загальних зборах
акцiонерiв та їх представникiв. По десятому питанню порядку денного Загальнi збори акцiонерiв
вирiшили: Виплатити дивiденди акцiонерам Товариства в розмiрi 45 000 тис. грн. Виплату провести в
строк з 11.05.2017 року по 09.10.2017 року. Скласти перелiк акцiонерiв, якi мають право на виплату
дивiдендiв станом на 11.05.2017 року з правом виплати дивiдендiв частинами довiльного розмiру на
розсуд Товариства. 11. ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ: "Прийняття рiшення про припинення
повноважень членiв Наглядової ради Товариства" Слово надається Головi Загальних зборiв
Товариства. Голова Загальних зборiв повiдомив, що вiдповiдно до п. 1 ст. 53 ЗУ "Про акцiонернi
товариства" член наглядової ради Товариства обираються пiд час проведення Загальних зборiв
Товариства на строк до наступних рiчних зборiв Товариства. Оскiльки повноваження дiючого складу
членiв Наглядової ради на цих загальних зборах Товариства мають бути припиненi, а новий склад
членiв Наглядової ради на цих Загальних зборах має бути обрано, Новожилов Є.В. запропонував
припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi. Голова Зборiв: якi є
запитання, зауваження до доповiдача або iншi пропозицiї? Запитань, зауважень та iнших пропозицiй
немає. Голова зборiв зачитав проект рiшення. Проект рiшення з питання запропонований для
голосування. Повноваження членiв Наглядової ради Товариства у складi: Безуглова Олексiя
Валентиновича, Корчинського Анатолiя Миколайовича, Бабинiна Вiталiя Iвановича, Аксьонова
Дмитра Вiкторовича, Iдес Ольги Вiкторiвни. припинити. Голосування проводилося бюлетенем №11
для голосування. Прошу Голову лiчильної комiсiї оголосити результати голосування. Голова
лiчильної комiсiї: по одинадцятому питанню порядку денного проголосувало: "за" 9 226 766 голосiв,
що складає 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" 0 голосiв, "утримались" 0
голосiв. Результати голосування по одинадцятому питанню порядку денного вiдображенi в Протоколi
про пiдсумки голосування. Голова зборiв: рiшення по одинадцятому питанню порядку денного
вiдповiдно до чинного законодавства України приймається простою бiльшiстю голосiв присутнiх на
зборах акцiонерiв та їх представникiв. По одинадцятому питанню порядку денного Загальнi збори
вирiшили: Повноваження членiв Наглядової ради Товариства у складi: Безуглова Олексiя
Валентиновича, Корчинського Анатолiя Миколайовича, Бабинiна Вiталiя Iвановича, Аксьонова
Дмитра Вiкторовича, Iдес Ольги Вiкторiвни. припинити. 12. ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ:
"Прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства" Слово надається Головi
Загальних зборiв Товариства. Голова Загальних зборiв повiдомив, що вiдповiдно до п. 10 ст. 53 ЗУ
"Про акцiонернi товариства" обрання членiв наглядової ради Товариства здiйснюється виключно
шляхом кумулятивного голосування i запропонував прийняти рiшення про обрання членiв Наглядової
ради у наступному складi: - Безуглов О.В. - Корчинский А.М. - Бабинiн В.I. - Аксьонов Д.В. Ткаченко О.В. Проект рiшення з питання запропонований для голосування вiдсутнiй Голосування
проводилося бюлетенем №12 для кумулятивного голосування. Прошу Голову лiчильної комiсiї
оголосити результати голосування. Голова лiчильної комiсiї: по десятому питанню порядку денного
проголосувало: "За" Безуглова О.В. 9 226 766 голосiв "За" Корчинського А.М. 9 226 766 голосiв "За"
Бабинiна В.I. 9 226 766 голосiв "За" Аксьонова Д.В. 9 226 766 голосiв "За" Ткаченко О.В. 9 226 766
голосiв "утримались" 0 голосiв. Результати голосування по дванадцятому питанню порядку денного

вiдображенi в окремому Протоколi лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування. Голова зборiв:
рiшення по дванадцятому питанню порядку денного вiдповiдно до чинного законодавства України
приймається у спосiб, коли загальна кiлькiсть голосiв кожного акцiонера помножується на кiлькiсть
членiв органу Товариства, що обирається, а акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином
голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами опростою бiльшiстю
голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв та їх представникiв. По дванадцятому питанню порядку
денного Загальнi збори вирiшили: Обрати Наглядову раду товариства до наступних рiчних Загальних
зборiв у наступному складi: - Безуглов О.В. - Корчинский А.М. - Бабинiн В.I. - Аксьонов Д.В. Ткаченко О.В. 13. ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ: "Затвердження умов договорiв, що
укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх
пiдписання. Встановлення розмiру винагороди членам Наглядової ради" Слово надається Головi
Загальних зборiв Товариства. Голова Загальних зборiв запропонував затвердити умови договорiв, що
будуть укладенi з членами Наглядової ради Товариства у вiдповiдностi до вимог законодавства та
уповноважити голову виконавчого органу Товариства - Козлiвську Вiру Михайлiвну на пiдписання
таких договорiв та встановити, що члени Наглядової ради виконують свої повноваження на
безоплатнiй основi. Голова Зборiв: якi є запитання, зауваження до доповiдача або iншi пропозицiї?
Запитань, зауважень та iнших пропозицiй немає. Голова зборiв зачитав проект рiшення. Проект
рiшення з питання запропонований для голосування. Затвердити умови договорiв, що укладаються з
членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства на
пiдписання вiд iменi Товариства договорiв на виконання обов'язкiв членiв Наглядової ради
Товариства та встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi.
Голосування проводилося бюлетенем №13 для голосування. Прошу Голову лiчильної комiсiї
оголосити результати голосування. Голова лiчильної комiсiї: по тринадцятому питанню порядку
денного проголосувало: "за" 9 226 766 голосiв, що складає 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв
присутнiх на зборах; "проти" 0 голосiв, "утримались" 0 голосiв. Результати голосування по
Тринадцятому питанню порядку денного вiдображенi в Протоколi про пiдсумки голосування. Голова
зборiв: рiшення по тринадцятому питанню порядку денного вiдповiдно до чинного законодавства
України приймається простою бiльшiстю голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв та їх представникiв.
По тринадцятому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили: Затвердити умови договорiв,
що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити голову виконавчого органу
Товариства на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв на виконання обов'язкiв членiв Наглядової
ради Товариства та встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатнiй
основi. 14. ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ: "Внесення змiн до Статуту Товариства у зв'язку з
приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про внесення змiн до
деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв" та затвердження його у новiй
редакцiї" Слово надається Новожилову Є.В., який зазначив, що Законом України "Про внесення змiн
до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв", який набув чинностi 01 травня
2016 року були внесенi змiни до Закону України "Про акцiонернi товариства". Зважаючи на
вищевикладене, виникла необхiднiсть привести Статут Товариства та iншi документи Товариства у
вiдповiднiсть до Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо
захисту прав iнвесторiв". Згiдно ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" до виключної
компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства належить внесення змiн до Статуту Товариства,
у зв'язку iз чим пропоную внести змiни до Статуту Товариства та привести Статут Товариства у
вiдповiднiсть до Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо
захисту прав iнвесторiв" затвердивши його у новiй редакцiї. Голова Зборiв: якi є запитання,
зауваження до доповiдача або iншi пропозицiї? Запитань, зауважень та iнших пропозицiй немає.
Голова зборiв зачитав проект рiшення. Проект рiшення з питання запропонований для голосування.
А) Внести змiни до Статуту Товариства шляхом приведення його у вiдповiднiсть до вимог Закону
України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв" №
289-VIII вiд 07.04.2015 р. та затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї. Б) Головi Правлiння
Товариства - Козлiвськiй Вiрi Михайлiвнi пiдписати нову редакцiю Статуту Публiчного акцiонерного
товариства "КОБЛЕВО", а також здiйснити заходи щодо проведення державної реєстрацiї змiн
установчих документiв Товариства з можливiстю передоручення вказаних повноважень iншiй особi
вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Голосування проводилося бюлетенем №14 для
голосування. Прошу Голову лiчильної комiсiї оголосити результати голосування. Голова лiчильної
комiсiї: по чотирнадцятому питанню порядку денного проголосувало: "за" 9 226 766 голосiв, що
складає 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" 0 голосiв, "утримались" 0
голосiв. Результати голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного вiдображенi в
Протоколi про пiдсумки голосування. Голова зборiв: рiшення по чотирнадцятому питанню порядку
денного вiдповiдно до чинного законодавства України приймається бiльш як трьома четвертями
голосiв акцiонерiв обо їх представникiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є
власниками голосуючих з цього питання акцiй. По чотирнадцятому питанню порядку денного
Загальнi збори вирiшили: А) Внести змiни до Статуту Товариства шляхом приведення його у

вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України
щодо захисту прав iнвесторiв" № 289-VIII вiд 07.04.2015 р. та затвердити Статут Товариства у новiй
редакцiї. Б) Головi Правлiння Товариства - Козлiвськiй Вiрi Михайлiвнi пiдписати нову редакцiю
Статуту Публiчного акцiонерного товариства "КОБЛЕВО", а також здiйснити заходи щодо
проведення державної реєстрацiї змiн установчих документiв Товариства з можливiстю
передоручення вказаних повноважень iншiй особi вiдповiдно до вимог чинного законодавства
України. 15. ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ: "Внесення змiн до Положення про Загальнi збори
акцiонерiв Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї" Слово бере Новожилов Є.В., який
зазначив, що у зв'язку з необхiднiстю привести Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства
у вiдповiднiсть до Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо
захисту прав iнвесторiв" запропонував Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства
затвердити у новiй редакцiї та уповноважити Голову правлiння Товариства - Козлiвську Вiру
Михайлiвну пiдписати нову редакцiю Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства. Голова
Зборiв: якi є запитання, зауваження до доповiдача або iншi пропозицiї? Запитань, зауважень та iнших
пропозицiй немає. Голова зборiв зачитав проект рiшення. Проект рiшення з питання запропонований
для голосування. Внести змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства та затвердити
його в новiй редакцiї. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства на пiдписання
Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства в новiй редакцiї. Голосування проводилося
бюлетенем №15 для голосування. Прошу Голову лiчильної комiсiї оголосити результати голосування.
Голова лiчильної комiсiї: по п'ятнадцятому питанню порядку денного проголосувало: "за" 9 226 766
голосiв, що складає 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" 0 голосiв,
"утримались" 0 голосiв. Результати голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного
вiдображенi в Протоколi про пiдсумки голосування. Голова зборiв: рiшення по п'ятнадцятому
питанню порядку денного вiдповiдно до чинного законодавства України приймається простою
бiльшiстю голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв та їх представникiв. По п'ятнадцятому питанню
порядку денного Загальнi збори вирiшили: Внести змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв
Товариства та затвердити його в новiй редакцiї. Уповноважити голову виконавчого органу
Товариства на пiдписання Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства в новiй редакцiї. 16.
ПО ШIСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ: "Внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства
шляхом затвердження його в новiй редакцiї" Слово бере Новожилов Є.В., який зазначив, що у зв'язку
з необхiднiстю привести Положення про Наглядову раду Товариства у вiдповiднiсть до Закону
України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв"
запропонував Положення про Наглядову раду Товариства затвердити у новiй редакцiї та
уповноважити Голову правлiння Товариства - Козлiвську Вiру Михайлiвну пiдписати нову редакцiю
Положення про Наглядову раду Товариства. Голова Зборiв: якi є запитання, зауваження до доповiдача
або iншi пропозицiї? Запитань, зауважень та iнших пропозицiй немає. Голова зборiв зачитав проект
рiшення. Проект рiшення з питання запропонований для голосування. Внести змiни до Положення
про Наглядову раду Товариства та затвердити його в новiй редакцiї. Уповноважити голову
виконавчого органу Товариства на пiдписання Положення про Наглядову раду Товариства в новiй
редакцiї. Голосування проводилося бюлетенем №16 для голосування. Прошу Голову лiчильної комiсiї
оголосити результати голосування. Голова лiчильної комiсiї: по шiстнадцятому питанню порядку
денного проголосувало: "за" 9 226 766 голосiв, що складає 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв
присутнiх на зборах; "проти" 0 голосiв, "утримались" 0 голосiв. Результати голосування по
шiстнадцятому питанню порядку денного вiдображенi в Протоколi про пiдсумки голосування. Голова
зборiв: рiшення по шiстнадцятому питанню порядку денного вiдповiдно до чинного законодавства
України приймається простою бiльшiстю голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв та їх представникiв.
По шiстнадцятому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили: Внести змiни до Положення
про Наглядову раду Товариства та затвердити його в новiй редакцiї. Уповноважити голову
виконавчого органу Товариства на пiдписання Положення про Наглядову раду Товариства в новiй
редакцiї. 17. ПО СIМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ: "Внесення змiн до Положення про Правлiння
Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї" Слово бере Новожилов Є.В., який зазначив,
що у зв'язку з необхiднiстю привести Положення про Правлiння Товариства у вiдповiднiсть до Закону
України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв"
запропонував Положення про Правлiння Товариства затвердити у новiй редакцiї та уповноважити
Голову правлiння Товариства - Кузлiвську Вiру Михайлiвну пiдписати нову редакцiю Положення про
Правлiння Товариства. Голова Зборiв: якi є запитання, зауваження до доповiдача або iншi пропозицiї?
Запитань, зауважень та iнших пропозицiй немає. Голова зборiв зачитав проект рiшення. Проект
рiшення з питання запропонований для голосування. Внести змiни до Положення про Правлiння
Товариства та затвердити його в новiй редакцiї. Уповноважити голову виконавчого органу
Товариства на пiдписання Положення про Правлiння Товариства в новiй редакцiї. Голосування
проводилося бюлетенем №17 для голосування. Прошу Голову лiчильної комiсiї оголосити результати
голосування. Голова лiчильної комiсiї: по сiмнадцятому питанню порядку денного проголосувало:
"за" 9 226 766 голосiв, що складає 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" 0

голосiв, "утримались" 0 голосiв. Результати голосування по сiмнадцятому питанню порядку денного
вiдображенi в Протоколi про пiдсумки голосування. Голова зборiв: рiшення по сiмнадцятому
питанню порядку денного вiдповiдно до чинного законодавства України приймається простою
бiльшiстю голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв та їх представникiв. По сiмнадцятому питанню
порядку денного Загальнi збори вирiшили: Внести змiни до Положення про Правлiння Товариства та
затвердити його в новiй редакцiї. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства на
пiдписання Положення про Правлiння Товариства в новiй редакцiї. 18. ПО ВIСIМНАДЦЯТОМУ
ПИТАННЮ: "Внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом затвердження
його в новiй редакцiї" Слово бере Новожилов Є.В., який зазначив, що у зв'язку з необхiднiстю
привести Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про
внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв" запропонував
Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства затвердити у новiй редакцiї та уповноважити Голову
правлiння Товариства - Козлiвську Вiру Михайлiвну пiдписати нову редакцiю Положення про
Ревiзiйну комiсiю Товариства. Голова Зборiв: якi є запитання, зауваження до доповiдача або iншi
пропозицiї? Запитань, зауважень та iнших пропозицiй немає. Голова зборiв зачитав проект рiшення.
Проект рiшення з питання запропонований для голосування. Внести змiни до Положення про
Ревiзiйну комiсiю Товариства та затвердити його в новiй редакцiї. Уповноважити голову виконавчого
органу Товариства на пiдписання Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства в новiй редакцiї.
Голосування проводилося бюлетенем №18 для голосування. Прошу Голову лiчильної комiсiї
оголосити результати голосування. Голова лiчильної комiсiї: по вiсiмнадцятому питанню порядку
денного проголосувало: "за" 9 226 766 голосiв, що складає 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв
присутнiх на зборах; "проти" 0 голосiв, "утримались" 0 голосiв. Результати голосування по
вiсiмнадцятому питанню порядку денного вiдображенi в Протоколi про пiдсумки голосування. Голова
зборiв: рiшення по вiсiмнадцятому питанню порядку денного вiдповiдно до чинного законодавства
України приймається простою бiльшiстю голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв та їх представникiв.
По вiсiмнадцятому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили: Внести змiни до Положення
про Ревiзiйну комiсiю Товариства та затвердити його в новiй редакцiї. Уповноважити голову
виконавчого органу Товариства на пiдписання Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства в новiй
редакцiї. 19. ПО ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ: "Прийняття рiшення про попереднє схвалення
значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв,
перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства"
Слово надається Головi Загальних зборiв Товариства. Новожилов Є.В. в своєму виступi запропонував
прийняти рiшення, щодо попереднього схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод винесено на
розгляд Загальних зборiв в зв'язку з тим, що ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства"
передбачено що рiшення про вчинення значного правочину, ринкова вартiсть майна або послуг якого
перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного
товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради. Враховуючи, що в
умовах ринкових вiдносин мiж суб'єктами господарювання затримка в прийняттi рiшень щодо
господарських угод та їх вчиненнi, яка пов'язана зi значним строком необхiдним для скликання
Загальних зборiв акцiонерiв, може призвести до не укладання вигiдних для акцiонерних товариств
угод з втратою економiчної вигоди для пiдприємства, законодавець надав можливiсть попереднього
схвалення Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством
протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi.
Користуючись наданою Законом України "Про акцiонернi товариства" можливiстю, Загальним
зборам акцiонерiв пропонується прийняти рiшення про попереднє схвалення Загальними зборами
акцiонерiв значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року
в зв'язку з неможливiстю визначення на дату проведення зборiв, якi саме значнi правочини
вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi. А саме,
пропонується попередньо схвалити угоди, що є значними правочинами, сукупна гранична вартiсть
яких не перевищуватиме 90 % вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi (на кожен правочин), наступного характеру: - правочини направленi на отримання
Товариством поворотної фiнансової допомоги, а також договорiв iпотеки споруд, будiвель,
обладнання, транспортних засобiв безпосередньо пов'язаних з укладенням договору поворотної
фiнансової допомоги на безпроцентнiй основi, крiм того: кредитнi та депозитнi угоди; угоди пов'язанi
з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або iншими
суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки); угоди щодо розпорядження
нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне
управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження
рухомим майном як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання,
продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави,
безоплатної передачi, дарування, страхування, угоди будiвельного пiдряду; лiзингу; угоди щодо
послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по

перевезенню, зберiганню, ремонту; угоди на проведення ремонтно - будiвельних робiт; договори
спiльної дiяльностi та iншi правочини, пов'язанi з господарською дiяльнiстю Товариства. Голова
зборiв: якi є запитання, зауваження або iншi пропозицiї? Запитань, зауважень та iнших пропозицiй
немає. Голова зборiв зачитав проект рiшення. Проект рiшення з питання запропонований для
голосування. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть
майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Голосування проводилося бюлетенем № 19
для голосування. Прошу Голову лiчильної комiсiї оголосити результати голосування. Голова
лiчильної комiсiї: по дев'ятнадцятому питанню порядку денного проголосувало: "за" 16 715 073
голосiв, що складає 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" 0 голосiв;
"утримались" 0 голосiв. Результати голосування по питанню порядку денного вiдображенi в
Протоколi про пiдсумки голосування. Голова зборiв: рiшення по дев'ятнадцятому питанню порядку
денного вiдповiдно до чинного законодавства України приймається бiльше як 50 вiдсотками голосiв
акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.. По дев'ятнадцятому питанню порядку денного Загальнi збори
вирiшили: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна
або послуг, що є предметом даних правочинiв бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними
рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, а саме правочини, сукупна гранична вартiсть яких не
перевищуватиме 90% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (на
кожен правочин), наступного характеру: - правочини направленi на отримання Товариством
поворотної фiнансової допомоги на безпроцентнiй основi, а також договорiв iпотеки споруд, будiвель,
обладнання, транспортних засобiв безпосередньо пов'язаних з укладенням договору поворотної
фiнансової допомоги на безпроцентнiй основi, крiм того: кредитнi та депозитнi угоди; угоди пов'язанi
з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або iншими
суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки); угоди щодо розпорядження
нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне
управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження
рухомим майном як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання,
продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави,
безоплатної передачi, дарування, страхування, угоди будiвельного пiдряду; лiзингу; угоди щодо
послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по
перевезенню, зберiганню, ремонту; угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; договори
спiльної дiяльностi та iншi правочини, пов'язанi з господарською дiяльнiстю Товариства.
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього
періоду

У звітному періоді

за
простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих дивідендів,
грн.

45000000

0

0

0

Нарахувані дивіденди на одну
акцію, грн.

2.655

0

0

0

Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.

21000000

0

0

0

Дата складання переліку осіб,
які мають право на отримання
дивідендів

11.05.2017

Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну
систему із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату

30.08.2017/3000000грн
04.10.2017/3000000грн
25.10.2017/3000000грн
07.11.2017/3000000грн
14.11.2017/3000000грн
19.12.2017/6000000грн

Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату

Опис

Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату
дивiдендiв: 20.04.2017р. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв: 11.05.2017р. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi
вiдповiдно до рiшення загальних зборiв: 45 000 000,00 грн. Строк виплати
дивiдендiв: з 11.05.2017р. по 09.10.2017 р. Спосiб виплати дивiдендiв: через
депозитарну систему. Порядок виплати дивiдендiв: виплата кiлькома частками
пропорцiйно всiм особам, згiдно графiка, затвердженого Наглядовою радою
Товариства.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ БАНК
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "ПIВДЕННИЙ"
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20953647

Місцезнаходження

65059 Одеська д/н м. Одеса вул. Краснова, 6/1

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ №286610
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.06.2013

Міжміський код та телефон

(048) 234-46-75

Факс

(048) 234-46-75

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть
Депозитарної установи

Опис

Послугами аудитора Товариство користується на пiдставi Договору
про проведення аудиту: Дата i номер договору на проведення аудиту договiр вiд 22. 02. 2016 р. № 165011

Повне найменування юридичної особи або Фiрма "Трансаудит" у виглядi товариства з обмеженою
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи вiдповiдальнiстю
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23865010

Місцезнаходження

65044 Одеська д/н м. Одеса пр. Шевченка 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей 1463
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0661-370872

Факс

0661-370872

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Послугами аудитора Товариство користується на пiдставi Договору
про проведення аудиту: Дата i номер договору на проведення аудиту.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 м. Київ д/н м. Київ Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 581322
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

(044) 482-52-07

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - Депозитарна дiяльнiсть
депозитарiю цiнних паперiв.

Опис

Послугами Депозитарiю Товариство користується на пiдставi
Договору про обслуговування випускiв ЦП.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

1

2

3

4

5

6

17/14/1/10

Миколаївське
територiальне
управлiння
Державної комiсiї з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000096853

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

25.08.2010

Опис

Найменування
Міжнародний
органу, що
ідентифікаційний
зареєстрував випуск
номер

Тип цінного
паперу

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7

8

9

10

0.25

16949408

4237352

100

Форма існування Номінальна
та форма
вартість
випуску
акцій (грн)

Протягом звiтного перiоду акцiї Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх органiзацiйно оформлених ринках не торгувалися, в лiстингу не
заявленi. Додаткових емiсiй протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало.

XI. Опис бізнесу
В 1980 роцi на базi радгоспу "Росiя" почалося будiвництво виноробного заводу загальною
потужнiстю 20 тис. тонн переробки винограду у сезон. Виробництво на новому пiдприємствi
почалося 4 жовтня 1982 року, а у 1984 роцi була запущена друга черга заводу. У 1998 роцi, пiсля
реорганiзацiї радгоспу-заводу "Росiя" у ВАТ "Коблево", пiдприємство стало першим в Українi, де
встановили iталiйську лiнiю розливу виноградних вин. Невелика лiнiя потужнiстю 3 тисячi
пляшок на годину вiд фiрми Bertolaso дала старт всеукраїнськiй вiдомостi ТМ KOBLEVO. В 2004
роцi була проведена повна реконструкцiя цеху по переробцi винограду, встановленi 4 сучаснi лiнiї
iталiйської фiрми Della-Toffola загальною потужнiстю 160 тонн на годину. Одночасно була
розширена лiнiя розливу, а в 2006 роцi встановлена ще одна сучасна лiнiя розливу Bertolaso. Все
це дозволило значно збiльшити обсяги виробництва, зберiгши найвищий рiвень якостi продукцiї.
В 2010 роцi на заводi встановлена сучасна лiнiя розливу компанiї Tetra Pak (Швецiя), виробнича
потужнiсть якої становить 8 тис. упаковок на годину. На пiдприємствi постiйно вдосконалюють
виробничий процес, щоб максимально зберегти та донести до споживача всю кориснiсть
натурального виноградного вина. Так, у 2012 роцi була встановлена лiнiя холодного стерильного
розливу вина. Переваги цього технологiчно складного методу очевиднi - лише за впливу низьких
температур та мiкрофiльтрацiї можливо зберегти природнi якостi вина та його бiологiчну цiннiсть.
ПАТ "КОБЛЕВО" входить до структури найбiльшого алкогольного холдингу "Баядера Групп".
Вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", найменування Вiдкритого
акцiонерного товариства "КОБЛЕВО", заснованого вiдповiдно до рiшення Березанської районної
ради Миколаївської областi вiд 22 травня 1998 року №17 шляхом перетворення державного
комунального пiдприємства Радгоспу "Росiя" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до
Закону України "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi" вiд
10.07.1996р. №290/96-ВР, Порядку перетворення у процесi приватизацiї державних, орендних
пiдприємств i пiдприємств зi змiшаною формою власностi у вiдкритi акцiонернi товариства,
затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.09.19966р. №1099, Положення про
порядок приватизацiї майна радгоспiв та iнших державних сiльськогосподарськиї пiдприємств, а
також заснованих на їх базi орендних пiдприємств, затвердженого Наказом Фонду державного
майна України вiд 09.08.1996р. №903 (в редакцiї Наказу Фонду державного майна України вiд
08.12.1997р. №1398) змiнено на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОБЛЕВО" (ПАТ
"КОБЛЕВО")
Вищим органом управлiння є Загальнi збори акцiонерiв. Виконавчим органом Товариства, який
здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Правлiння. У Товариствi утворено Наглядову
раду, яка здiйснює захист прав акцiонерiв. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. Товариство дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представницв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має. В
звiтному перiодi не вiдбулися змiни в органiзацiйної структурi Товариства.
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу Товариства за звiтний перiод склала
267 осiб. У звiтному роцi на пiдприємствi працювало 4 особи за сумiсництвом, осiб, якi працювали
на умовах неповного робочого дня - 5. Фонд оплати працi у звiтному перiодi склав 24149,0 тис.
грн . та у порiвняннi з минулим роком збiльшився (за минулий рiк витрати на оплату працi склали
19172,0 тис. грн. тис. грн.) Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня
квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента для чого регулярно проводиться
переквалiфiкацiя i огляд працiвникiв вiдповiдних професiй згiдно законодавчим актам України, та
кадрова програма полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв, наданнi їм соцiальних
i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї.

Товариство не є учасником будь-яких об'єднань пiдприємств та iнших органiзацiй.
Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Сума вкладiв, мета вкладiв (отримання прибутку, iншi цiлi) та отриманий фiнансовий результат за
звiтний рiк по кожному виду спiльної дiяльностi - вiдсутня.
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
До 31.12.2011 р. товариство вело бухгалтерський облiк i подавало фiнансову звiтнiсть по правилам
i нормам, встановленим у вiдповiдностi з українським законодавством. У зв'язку з тим, що в
Українi зобов'язано публiчнi акцiонернi товариства подавати фiнансову звiтнiсть, складену
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) з 01.01.2012р., товариство
переходить на облiк та фiнансову звiтнiсть, основою яких є Мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi. Фiнансова звiтнiсть товариства складена на основi бухгалтерських записiв згiдно з
українським законодавством з внесенням коригувань з метою достовiрного представлення
iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ. При пiдготовцi фiнансової звiтностi застосовуються
принципи: - послiдовностi подання класифiкацiї статей фiнансового стану, фiнансових результатiв
та грошових потокiв в усiх суттєвих аспектах; - нейтральностi, тобто вiльними вiд упереджень; обачливостi; - вiдображення економiчної сутностi операцiї, iнших подiй або умов, а не лише
юридичної форми; - згортання статей доходiв i витрат за подiбними операцiями, прибуток (збиток)
вiд яких не є суттєвим; - розкриття порiвняльної iнформацiї у вiдношеннi попереднього перiоду.
Бухгалтерська звiтнiсть ПАТ "Коблево" складається в порядку i в термiни, передбаченi Законом
України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть", iншими нормативними актами України,
що регламентують ведення бухгалтерського облiку i звiтностi. Облiкова полiтика пiдприємства
затверджена наказом № 172 вiд 01.09.2015р. Основнi засади облiкової полiтики пiдприємства: 1.
Основнi засоби До складу основних засобiв вiднесенi будiвлi, споруди, машини, устаткування,
транспортнi засоби, iнструменти, прибори, меблi, багаторiчнi насадження, якi використовуються в
господарськiй дiяльностi з термiном експлуатацiї бiльше 12 мiсяцiв i вартiстю бiльше 6000 грн.
Об'єкти основних засобiв приймаються до облiку за первинною вартiстю, яка складається з сум,
сплачених постачальникам активiв i пiдрядчикам за виконанi будiвельно-монтажнi роботи,
реєстрацiйнi збори, державнi мита, сум ввiзного мита, витрат на транспортування, встановлення,
монтаж, налагоджування. Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом по
нормах, розрахованих виходячи з прийнятих термiнiв корисного використання. До малоцiнних
необоротних матерiальних активiв (МНМА) належать об'єкти вартiстю до 6000 грн. термiн
використання яких бiльше року. Амортизацiя по МНМА нараховується в першому мiсяцi
використання у розмiрi 100% його вартостi. 2. Запаси Виробничi запаси зараховуються на баланс
по первiснiй вартостi. Вибуття виробничих запасiв вiдображається в бухгалтерському облiку за
методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. 3. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги визначається за чистою реалiзацiйною
вартiстю згiдно укладених договорiв. Резерв сумнiвних боргiв нараховується по кожному виду
заборгованостi на пiдставi даних рiчної iнвентаризацiї розрахункiв. 4. Статутний, додатковий та
резервний капiтал Статутний капiтал вiдображається в сумi номiнальної вартостi простих iменних
акцiй. Iнформацiя про дивiденди розкривається в звiтностi як подiї пiсля звiтної дати. 5. Визнання
доходiв Доходи пiдроздiляються на доходи вiд звичайної дiяльностi i iншi доходи. Не визнаються
доходами суми податку на додану вартiсть, акцизи, iншi податки i обов'язковi платежi, якi
пiдлягають сплатi до бюджету, суми передплат, авансiв за товари, роботи, послуги. Доходи
вiдображаються в бухгалтерському облiку по справедливiй вартостi отриманого активу у тому
звiтному перiодi, в якому вони отриманi. Дохiд вiд наданих послуг i виконаних робiт визнається
по датi складання документу, пiдтверджуючого надання послуг, виконання робiт. Дохiд вiд
продажу товарiв по експортним операцiям визнається по курсу валюти на дату переходу права

власностi. 6. Визнання витрат Витрати вiдображаються в балансi одночасно зi зменшенням активiв
або збiльшенням зобов'язань. У виробничу собiвартiсть включаються прямi витрати,
загальновиробничi витрати, якi розподiляються пропорцiйно кiлькостi виробленої продукцiї
(пляшки). Адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi операцiйнi витрати вважаються
витратами перiоду i вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати.
Основним джерелом отримання доходу товариства є дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом та
продажем виноградних вин та iнших напоїв. Основним джерелом отримання доходу товариства є
дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом та продажем виноградних вин та iнших напоїв. У 2017 роцi
отримано дохiд в сумi 439388 грн., який складається: дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї 434726 тис.грн., дохiд вiд реалiзацiї товарiв - 3621 тис.грн., дохiд вiд реалiзацiї робiт i послуг 1041 тис.грн.. Основними ринками збуту для Товариства є внутрiшнiй ринок України. Залежнiсть
вiд сезонних змiн - суттєва. Особливiстю стану розвитку галузi, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент,
є висока залежнiсть вiд погодних умов.Основнi ризики в дiяльностi емiтента - прострочка оплати
клiєнтами за наданi послуги та поставлену продукцiю; ризик пов'язаний iз загальною економiчною
та полiтичною ситуацiєю в країнi й у свiтi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням
їх на всi активи, змiни процентної ставки, падiння загальноринкових цiн, iнфляцiї; галузевий ризик
пов'язаний зi змiною стану справ у окремiй галузi економiки; ризик зменшення ресурсiв, попиту на
продукцiю. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi - забезпечення
високої лiквiдностi; своєчасне планування та створення необхiдних резервiв i запасiв
матерiальних, фiнансових i часових ресурсiв. Цi методи особливо важливi в умовах дефiциту
фiнансових ресурсiв, що спостерiгається в Українi. Мають формуватися обсяги та структура
матерiальних резервiв i запасiв на непередбачуванi витрати, резервуватися кошти на покриття
випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацiєю обладнання, змiнами природних умов, поведiнкою
персоналу; Заходи емiтента щодо розширення спектру надання послуг та ринкiв збуту - в умовах
свiтової кризи, Товариство проводить заходи щодо розширення виробництва та ринкiв збуту, а
саме: аналiз ефективностi виробництва, впровадження нових видiв продукцiї, розширення
напрямки виробництва, мобiлiзацiя фiнансових ресурсiв, контроль за збереженням та
використанням оборотних активiв, проведення соцiально-економiчних заходiв. Заходи емiтента
щодо розширення спектру надання послуг - оцiнка потреб споживачiв, активiзацiя попиту,
впровадження нових видiв послуг та сервiсного обслуговування вiдповiдно до потреб споживачiв,
оптимiзацiя каналiв збуту та умов реалiзацiї, ефективнiсть комерцiйних угод за конкретними
дiючими договорами i контрактами. Особливостi стану розвитку галузi, в якiй дiє пiдприємство,
характеризуються старiнням основних виробничих потужностей, iншими негативними явищами
так званого перехiдного перiоду. Перспективнi плани розвитку емiтента - розширення спектру
надання послуг та вироблення продукцiї; зростання iмiджу Товариства; зниження собiвартостi
послуг та продукцiї. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених
кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани перпеспективного
розвитку. Країни, у яких емiтентом отримано 10 або бiльше вiдсоткiв вiд загальної суми доходiв за
звiтний рiк - вiдсутнi.
За останнi 5 рокiв Товариством придбана технiка, машини та механiзми, якi використовуються для
виробничої дiяльностi. Вищевказанi активи були придбанi за рахунок власних коштiв. Були
вiдчуженi активи, якi устарiли та у використаннi яких Товариство не має потреби . Пiдприємство
на даний час не планує залучення значних iнвестицiй. Протягом 2017 року товариством придбано
та введено в експлуатацiю основних засобiв на загальну вартiсть 4660 тис.грн., а саме: будинки,
споруди та передавальнi пристрої - 750 тис.грн., машини та обладнання -3677 тис.грн..;
iнструменти, прилади, iнвентар - 105тис.грн.; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 128
тис.грн. Протягом 2016 року товариством придбано та введено в експлуатацiю основних засобiв на
загальну вартiсть 2101 тис.грн., а саме: будинки, споруди та передавальнi пристрої – 449 тис.грн.,
машини та обладнання – 1157 тис.грн.,транспортнi засоби – 50 тис. грн..; iнструменти, прилади,

iнвентар - 12 тис.грн.; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи – 433 тис.грн. Довгостроковi
бiологiчнi активи – первiсна вартiсть – 24158 тис.грн.; накопичена амортизацiя – 11762 тис.грн.;
залишкова вартiсть – 12396 тис.грн. – це багаторiчнi насадження,виноградники.На даний момент
пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, повязанi з господарською
дiяльнiстю.
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, афiлiйованими особами протягом звiтного перiоду не здiйснювалися.
Основнi засоби: згiдно балансу основнi засоби станом на 31.12.2017р. складають: первiсна вартiсть
- 188895тис.грн.; знос - 114576 тис.грн.; залишкова вартiсть - 74319 тис.грн. Первiсна вартiсть
основних засобiв на звiтну дату за видами активiв складає: - Будинки, споруди та передавальнi
пристрої - 118708 тис.грн.; - Машини та обладнання - 66483 тис.грн.; - Транспортнi засоби - 1245
тис.грн.; - Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 921тис.грн.; - Iншi основнi засоби - 312
тис.грн. - Бiблiотечнi фонди - 14 тис.грн.; - Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 1212
тис.грн. Протягом 2017 року товариством придбано та введено в експлуатацiю основних засобiв на
загальну вартiсть 4660 тис.грн., а саме: будинки, споруди та передавальнi пристрої - 750 тис.грн.,
машини та обладнання -3677 тис.грн..; iнструменти, прилади, iнвентар - 105тис.грн.; малоцiннi
необоротнi матерiальнi активи - 128 тис.грн. Всi основнi засоби облiковуються на балансi
Товариства. Товариство не орендує основнi засоби у iнших пiдприємств. Будь-якi значнi
правочини емiтента щодо власних основних засобiв не укладались. Iнформацiя про придбання або
вiдчуження основних засобiв зазначена в роздiлi 9 опису бiзнеса. Спосiб утримання активiв
полягає в тому, що активи пiдприємства iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi
пiдприємства. Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. 100% основних засобiв
товариства розташованi за мiсцезнаходженням Товариства. Виробничi потужностi та ступiнь
використання обладнання Товариством використовуються на 100%. Екологiчнi фактори
впливають на використання активiв пiдприємства, а саме: iснує велика залежнiсть вiд погодньоклiматичних умов. Пiдприємство не планує капiтального будiвництва, розширення або
удосконалення основних засобiв. До складу основних засобiв вiднесенi будiвлi, споруди, машини,
устаткування, транспортнi засоби, iнструменти, прибори, меблi, багаторiчнi насадження, якi
використовуються в господарськiй дiяльностi з термiном експлуатацiї бiльше 12 мiсяцiв i вартiстю
бiльше 6000 грн. Об'єкти основних засобiв приймаються до облiку за первинною вартiстю, яка
складається з сум, сплачених постачальникам активiв i пiдрядчикам за виконанi будiвельномонтажнi роботи, реєстрацiйнi збори, державнi мита, сум ввiзного мита, витрат на
транспортування, встановлення, монтаж, налагоджування. Амортизацiя основних засобiв
нараховується прямолiнiйним методом по нормах, розрахованих виходячи з прийнятих термiнiв
корисного використання. До малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) належать
об'єкти вартiстю до 6000 грн. термiн використання яких бiльше року. Амортизацiя по МНМА
нараховується в першому мiсяцi використання у розмiрi 100% його вартостi.
На фiнансовий стан пiдприємства значною мiрою впливає недосконолiсть податкового
законодавства України, вiдсутнiсть захисту вiтчизняного виробника. Також iстотною проблемою в
галузi та в дiяльностi товариства є низька платоспроможнiсть споживачiв та населення регiону.
Серед можливих факторiв ризику найбiльш суттєвими є: загальноекономiчнi (рiзка змiна
законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин у серi
дiяльностi емiтента, рiзке коливання цiн на енергоносiї ), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо),
iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства.
На сьогоднi загрози банкрутства для компанiї не iснує, конфлiкту iнтересiв у керiвництвi компанiї
не має. Крiм того, iстотними проблемами, що мають великий вплив є недосконала законодавча
полiтика, що часто змiнює свiй напрямок, економiчнi обмеження, високi ставки податкiв,

проблеми, що пов'язанi з вiдшкодуванням ПДВ. Також погано впливає на розвиток виробництва
велика кiлькiсть контролюючих органiв, що дуже ускладнює отримання дозволiв. Складнiсть
отримання банкiвських кредитiв.
Протягом звiтного перiоду Товариством сплачено штрафи та компенсацiї загальною сумою 6,0
тис. грн.
Пiдприємство веде полiтику самофiнансування. Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує
поточнi виробничi потреби Емiтента - у перiоди збiльшення потреби в обiгових коштах можливе
залучення додаткових коштiв, та, навпаки, при зниженнi потреби кошти, що звiльняються з обiгу,
можуть бути використанi для iнших цiлей. Одним зi шляхiв покращення лiквiдностi може бути
збiльшення частки власних обiгових коштiв та вiдповiдного зниження частки запозичених коштiв
у джерелах формування обiгових коштiв. Iншим засобом пiдвищення лiквiдностi є спрямування
частки обiгових активiв безпосередньо на погашення боргiв при умовi незмiнностi власних
обiгових коштiв.
Укладених, але не виконаних у звiтному перiодi договорiв Товариство не має.
Пiдприємство планує в подальшому нарощувати обсяги виробництва, освоювати новi види
продукцiї, розширювати профiль пiдприємства, а також залучати до справи нових дiлових
партнерiв.Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є
збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, подорожчення кредитних ресурсiв,
що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента. Реконструкцiя не планується. В наступному звiтному
перiодi Товариство планує займатися основними видами дiяльностi. Якщо не вiдбудуться корiннi
змiни в економiцi держави, пiдприємство не зможе рiзко збiльшити випуск своєї продукцiї,
освоїти виробничi потужностi. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай
загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Iстотними
факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї,
зростання цiн, подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента.
Емiтент не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на дослiдження та розробки за
звiтний перiод вiдсутнi.
Судових справ, стороною в яких виступає емiтент, протягом звiтного перiоду не було.
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та
результатiв дiяльностi Емiтента, вiдсутня.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

79126

74122

0

0

79126

74122

будівлі та
споруди

53694

50838

0

0

53694

50838

машини та
обладнання

24926

22838

0

0

24926

22838

транспортні
засоби

44

35

0

0

44

35

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

462

411

0

0

462

411

2. Невиробничого
призначення:

222

197

0

0

222

197

будівлі та
споруди

222

197

0

0

222

197

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

79348

74319

0

0

79348

74319

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Основнi засоби: згiдно балансу основнi засоби станом на 31.12.2017р. складають: первiсна вартiсть
- 188895тис.грн.; знос - 114576 тис.грн.; залишкова вартiсть - 74319 тис.грн. Ступiнь зносу
основних засобiв: 60,66%. Первiсна вартiсть основних засобiв на звiтну дату за видами активiв
складає: - Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 118708 тис.грн.; - Машини та обладнання 66483 тис.грн.; - Транспортнi засоби - 1245 тис.грн.; - Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 921тис.грн.; - Iншi основнi засоби - 312 тис.грн. - Бiблiотечнi фонди - 14 тис.грн.; - Малоцiннi
необоротнi матерiальнi активи - 1212 тис.грн. Протягом 2017 року товариством придбано та
введено в експлуатацiю основних засобiв на загальну вартiсть 4660 тис.грн., а саме: будинки,
споруди та передавальнi пристрої - 750 тис.грн., машини та обладнання -3677 тис.грн..;
iнструменти, прилади, iнвентар - 105тис.грн.; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 128
тис.грн. Термiни та умови користування основними засобами: - будiвлi i споруди - до повного
використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного
використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi засоби - до повного
використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - до повного використання,
вiдповiдно до технiчних характеристик. Ступiнь використання основних засобiв: 100%. Суттєвих
змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулося. Нiяких обмежень на використання майна
Товариства у звiтному перiодi не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

189407

208707

Статутний капітал
(тис. грн.)

4237

4237

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

4237

4237

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй
НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi",
затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення
вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи +
Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi
зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(189407.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного
капiталу(4237.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на
кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
виникнення

Непогашена
Відсоток за користування
частина боргу (тис.
коштами (відсоток
грн.)
річних)

Дата
погашення

X

20000

X

X

19.04.2018

20000

0

19.04.2018

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами
(за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у
тому числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

3794

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

203101

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

226895

X

X

у тому числі:
Довгостроковi кредити банкiв
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Станом на кiнець звiтного перiоду довгостроковi зобовязання емiтента
складають 20000,0 тис. грн. Поточнi зобовязання становлять 206895,0 тис. грн.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів

Вартість
активів
Найменування Гранична емітента
Дата
уповноваженого сукупна за даними
№
прийняття
органу, що
вартість
останньої
з/п
річної
рішення
прийняв
правочинів
рішення
(тис.грн) фінансової
звітності
(тис. грн)

1

1

2

20.04.2017

3

Загальнi збори
акцiонерiв.

4

326924.1

5

363249

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

6

7

8

90

Правочини
направленi на
отримання
Товариством
поворотної
фiнансової
допомоги на
безпроцентнiй
основi, а також
договорiв iпотеки
споруд, будiвель,
обладнання,
транспортних
засобiв
безпосередньо
пов'язаних з
укладенням
договору
поворотної
фiнансової
допомоги на
безпроцентнiй
основi, крiм того:
кредитнi та
депозитнi угоди;
угоди пов'язанi з
забезпеченням
виконання
зобов'язань по
кредитним
угодам,
укладених
товариством або
iншими
суб'єктами
господарювання
(договори застави
майна, iпотеки,
поруки); угоди
щодо
розпорядження
нерухомiстю
(придбання,
продажу, мiни,

20.04.2017

Дата розміщення
Вебособливої
товари
інформації в
як
загальнодоступній
розм
інформаційній
інфор
базі даних Комісії

www.ko

Вартість
активів
Найменування Гранична емітента
Дата
уповноваженого сукупна за даними
№
прийняття
органу, що
вартість
останньої
з/п
рішення
прийняв
правочинів
річної
рішення
(тис.грн) фінансової
звітності
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

6

7
оренди
(суборенди),
надання або
отримання в
оперативне
управлiння,
застави,
безоплатної
передачi,
дарування,
страхування);
угоди щодо
розпорядження
рухомим майном
як основними,
так оборотними
засобами, а також
грошовими
коштами
(придбання,
продажу, мiни,
оренди
(суборенди),
позики, надання
або отримання в
оперативне
управлiння,
застави,
безоплатної
передачi,
дарування,
страхування,
угоди
будiвельного
пiдряду; лiзингу;
угоди щодо
послуг
рекламного,
iнформацiйного,
консультативного
характеру; угоди
щодо послуг по
перевезенню,
зберiганню,
ремонту; угоди
на проведення
ремонтнобудiвельних

Дата розміщення
Вебособливої
товари
інформації в
як
загальнодоступній
розм
інформаційній
інфор
базі даних Комісії

8

Вартість
активів
Найменування Гранична емітента
Дата
уповноваженого сукупна за даними
№
прийняття
органу, що
вартість
останньої
з/п
рішення
прийняв
правочинів
річної
рішення
(тис.грн) фінансової
звітності
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

6

7

Дата розміщення
Вебособливої
товари
інформації в
як
загальнодоступній
розм
інформаційній
інфор
базі даних Комісії

8

робiт; договори
спiльної
дiяльностi та iншi
правочини,
пов'язанi з
господарською
дiяльнiстю
Товариства.
Опис:

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 20.04.2017р., найменування уповноваж
органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: Право
направленi на отримання Товариством поворотної фiнансової допомоги на безпроцентнiй основi, а також договорiв iпотеки сп
будiвель, обладнання, транспортних засобiв безпосередньо пов'язаних з укладенням договору поворотної фiнансової допомог
безпроцентнiй основi, крiм того: кредитнi та депозитнi угоди; угоди пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по креди
угодам, укладених товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки); угоди щ
розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, з
безоплатної передачi, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так оборотними засо
також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управ
застави, безоплатної передачi, дарування, страхування, угоди будiвельного пiдряду; лiзингу; угоди щодо послуг рекламног
iнформацiйного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; угоди на проведення ре
будiвельних робiт; договори спiльної дiяльностi та iншi правочини, пов'язанi з господарською дiяльнiстю Товариства. Грани
сукупнiсть вартостi правочинiв: 326924,1 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 3
тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiна
звiтностi: 90%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 16 884 655шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у за
зборах: 16 715 074 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 16 715 074 шт. та "проти" прий
рiшення: 0 шт.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення
про інформацію) у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

03.03.2017

06.03.2017

Інформація про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

20.04.2017

16.03.2017

Відомості про проведення загальних
зборів

20.04.2017

20.04.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

20.04.2017

20.04.2017

Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

20.04.2017

20.04.2017

Відомості про прийняття рішення про
виплату дивідендів

20.04.2017

25.04.2017

Спростування

20.04.2017

25.04.2017

Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І.
Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

Фiрма "Трансаудит" у виглядi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)

23865010

Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044

Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською
палатою України

1463 26.01.2001

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**

д/н д/н д/н д/н

Номер та дата видачі свідоцтва про
відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України

281/4
31.10.2013

Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі
наявності)

із застереженням
2.1.1. Основнi вiдомостi про емiтента.
Публiчне акцiонерне товариство „Коблево”, код за ЄДРПОУ 00413966,
мiсце знаходження: 57453, Миколаївська обл., Березанський р-н, с.

Коблеве, вул. Одеська, буд.6, електронна адреса
zavod.koblevo@bayaderagroup.com, дата первинної державної реєстрацiї (як
вiдкрите акцiонерне товариство) – 13.08.1998 р., дата реєстрацiї публiчним
акцiонерним товариством – 19.10.2011р., кiлькiсть акцiонерiв – 590, в тому
числi юридичнi особи - 3, фiзичнi особи - 587, середня кiлькiсть
працiвникiв – 267.
Види дiяльностi, на якi АТ в звiтному роцi мало лiцензiї:
- на право оптової торгiвлi алкогольними напоями;
- на виробництво алкогольних напоїв (виноробна продукцiя);
- на право здiйснення експорту алкогольних напоїв;
- на право здiйснення iмпорту алкогольних напоїв;
- роздрiбна торгiвля алкогольними напоями;
- роздрiбна торгiвля тютюновими виробами;
Номер та дата договору на проведення
аудиту

18205
20.02.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

20.02.2018
20.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

20.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн

25000

Текст аудиторського висновку (звіту)
Фiрма "Трансаудит"
код ЄДРПОУ 23865010 свiдоцтво АПУ 1463
65044, м. Одеса пр. Шевченка 2, тел. 0661-370872
для листiв 65026, м. Одеса аб. с.10 E-mail: tau@te.net.ua
Звiт незалежного аудитора
щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства „Коблево” за 2017 рiк.
1. Адресат: власники цiнних паперiв, наглядова рада та правлiння емiтента.
2. Вступний параграф.
2.1.1. Основнi вiдомостi про емiтента.
Публiчне акцiонерне товариство „Коблево”, код за ЄДРПОУ 00413966, мiсце знаходження: 57453, Миколаївська обл.,
Березанський р-н, с. Коблеве, вул. Одеська, буд.6, електронна адреса zavod.koblevo@bayaderagroup.com, дата
первинної державної реєстрацiї (як вiдкрите акцiонерне товариство) – 13.08.1998 р., дата реєстрацiї публiчним
акцiонерним товариством – 19.10.2011р., кiлькiсть акцiонерiв – 590, в тому числi юридичнi особи - 3, фiзичнi особи 587, середня кiлькiсть працiвникiв – 267.
Види дiяльностi, на якi АТ в звiтному роцi мало лiцензiї:
- на право оптової торгiвлi алкогольними напоями;
- на виробництво алкогольних напоїв (виноробна продукцiя);
- на право здiйснення експорту алкогольних напоїв;
- на право здiйснення iмпорту алкогольних напоїв;
- роздрiбна торгiвля алкогольними напоями;
- роздрiбна торгiвля тютюновими виробами;
2.1.2. Опис аудиторської перевiрки (звiт щодо вимог законодавчих та нормативних актiв).
Нами згiдно Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх
послуг (надалi, МСА) виконано аудит повного пакету фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства
„Коблево” в складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31.12. 2017р., Звiту про фiнансовi результати (Звiту про
сукупний дохiд) за 2017р., Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2017р., Звiту про власний капiтал за
2017р., примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2017р., а також пояснювальних Примiток до цiєї звiтностi за 2017р.
на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству України, встановленим нормативам , що
закiнчився на зазначену дату. Аудит виконано вiдповiдно до приписiв Мiжнародних стандартiв контролю якостi,
аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА) i Вимог до аудиторського висновку при
розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Державною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку рiшенням вiд 29.09. 2011 р. № 1360 та зареєстрованих Мiнiстерством
юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096 зi змiнами та доповненнями.
2.2. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне подання фiнансових звiтiв.
Управлiнський персонал товариства несе вiдповiдальнiсть за:
- вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне вживання;

- застосування обґрунтованих облiкових оцiнок i розрахункiв;
- дотримання вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) – мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку (МСБО) або розкриття всiх iстотних вiдхилень вiд МСФЗ та МСБО в примiтках до фiнансового звiту;
- пiдготовку фiнансового звiту згiдно МСФЗ, виходячи з припущення, що товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть
в осяжному майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке припущення не буде правомiрним;
- облiк i розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх подiй пiсля дати балансу, якi вимагають коригування або розкриття;
- розкриття всiх претензiй у зв'язку з судовими позовами, якi були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому;
- достовiрне розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всi наданi кредити або гарантiї вiд iменi керiвництва;
- розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної системи внутрiшнього контролю в товариствi;
- вживання заходiв в межах своєї компетенцiї для захисту активiв товариства;
- виявлення i запобiгання фактам шахрайства i iнших зловживань.
2.3. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi.
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо зазначеної фiнансової звiтностi на основi результатiв
проведеного нами аудиту. Аудит здiйснено вiдповiдно до положень МСА, якi вимагають вiд нас дотримання
вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що
фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих перекручень та викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум i їх розкриття
i фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур визначається судженням аудитора, включно щодо оцiнки ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. З метою застосування цих чи iнших процедур
при виконаннi оцiнки ризикiв аудитором дослiджуються заходи внутрiшнього контролю, пов’язанi з складанням та
достовiрним поданням акцiонерним товариством фiнансової звiтностi, що надає достовiрну та справедливу
iнформацiю. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть виконаних
управлiнським персоналом облiкових оцiнок та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
3. Модифiкована аудиторська думка щодо повного комплекту фiнансових звiтiв.
3.1. Пiдстави для висловлення модифiкованої думки.
3.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора.
Параграфом 4а Мiжнародного стандарту аудиту 501 "Аудиторськi докази – додатковi мiркування щодо вiдiбраних
елементiв" передбачено: якщо запаси пiдприємства є суттєвими для фiнансової звiтностi пiдприємства, аудитор
повинен отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо їх наявностi i стану шляхом присутностi пiд час
iнвентаризацiї. Якщо ж аудитор не має можливостi отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо
наявностi та стану запасiв, вiн вiдповiдно до п. 13 Мiжнародного стандарту аудиту 705 "Модифiкацiї думки у звiтi
незалежного аудитора" не може пiдтвердити фiнансову звiтнiсть пiдприємства – суб’єкта аудиту, а повинен висловити
думку iз застереженням або вiдмовитись вiд висловлення думки щодо фiнансової звiтностi. Договiр щодо аудиту було
укладено в лютому 2018 р., аудитора не було залучено до участi в рiчнiй iнвентаризацiї.
3.1.2. Iншi факти та обставини, якi впливають на достовiрнiсть фiнансової звiтностi.
В ПАТ «Коблево» не ведеться аналiтичний облiк додаткового капiталу.
3.2. Думка iз застереженням.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться мова в попереднiх параграфах i якi не мають
всеохоплюючого впливу, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан
Публiчного акцiонерного товариства „Коблево” та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що
закiнчився станом на 31.12.2017 р. вiдповiдно до вимог МСФЗ. Фiнансовi результати звiтного року (валюта балансу
416302 тис.грн., чистий дохiд 439388 тис.грн., чистий прибуток 25700 тис. грн.), вiдображенi в фiнансовiй звiтностi,
пiдтверджуються.
4. Iнша допомiжна iнформацiя.
4.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства
За приписами частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України, якщо пiсля закiнчення другого та кожного
наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного
капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi
змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального
розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї.
В Публiчному акцiонерному товариствi „Коблево” вартiсть чистих активiв в звiтному та попередньому роках
(вiдповiдно – 189407 тис. грн. та 208707 тис. грн.) бiльше статутного капiталу на кiнець 2017 року на 185170 тис. грн.
Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
4.2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що
розкривається емiтентом цiнних паперiв.
Параграфом 1 МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену
аудитором фiнансову звiтнiсть" встановлено вiдповiдальнiсть аудитора стосовно зазначеної iнформацiї. Аудитор
ознайомлюється з нею оскiльки суттєвi невiдповiдностi мiж перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю та iншою
iнформацiєю ставлять пiд сумнiв достовiрнiсть перевiреної фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Публiчного
акцiонерного товариства „Коблево” є складовою частиною Додатку 38 до Положення про розкриття iнформацiї

емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд
03.12.2013 р. N 2826 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24.12.2013 р. за N 2180/24712 iз змiнами,
внесеними згiдно рiшень комiсiї вiд 23.09.2014 р. № 1250, 16.12. 2014р. № 1713, 01.09. 2015 р.№ 1348, 12.04. 2016 р. №
410, 14.09. 2016 р. № 923. Вона також подається до державного реєстратора, до органiв державної статистики та
органiв державної фiскальної служби.
Аудитором розглянуто зазначену iншу iнформацiю i будь-яких суттєвих невiдповiдностей та/або розбiжностей не
iдентифiковано.
4.3. Виконання товариством значних правочинiв.
За приписами пункту 4 частини першої статтi 2 Закону України "Про акцiонернi товариства" - значний правочин правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо
ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв
товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. За приписами частини першої статтi 70 того ж закону
рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить
вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства,
приймається наглядовою радою. Статутом акцiонерного товариства можуть бути визначенi додатковi критерiї для
вiднесення правочину до значного правочину. У разi неприйняття наглядовою радою рiшення про вчинення значного
правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборiв.
Аудитом встановлено, що в звiтному роцi товариство не здiйснювало значних правочинiв
4.4. Стан корпоративного управлiння.
Корпоративне управлiння це система вiдносин мiж виконавчим органом товариства, його Наглядовою радою,
акцiонерами та iншими зацiкавленими особами. Корпоративне управлiння окреслює межi, в яких визначаються
завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здiйснення монiторингу дiяльностi товариства. Наявнiсть
ефективної системи корпоративного управлiння збiльшує вартiсть капiталу, компанiї заохочуються до бiльш
ефективного використання ресурсiв, що створює базу для зростання. Нову редакцiю Принципiв корпоративного
управлiння України, затверджено рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 24.01. 2008 р.
N 52. Внаслiдок виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому
числi внутрiшнього аудиту, згiдно з положеннями Закону України "Про акцiонернi товариства" можна сформулювати
судження щодо:
- вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам
Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам його статуту;
- вiдповiдного вiдображення iнформацiї про стан корпоративного управлiння у
роздiлi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" рiчного звiту акцiонерного товариства, яка складається
згiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затверджених рiшенням Комiсiї
вiд 03.12.2013 р. N 2826, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 24.13.2013 р. за N 2180/24712 зi змiнами та
доповненнями № 1250 вiд 23.09.2014 р., № 1713 вiд 16.12.2014 р., № 1348 вiд 01.09.2015р., №410 вiд 12.04.2016р.,
№923 вiд 14.09.2016р.
Аудитором не встановленi порушення в системi корпоративного управлiння Публiчного акцiонерного товариства
“Коблево”.
4.5. Iдентифiкацiя та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" передбачено
виконання аудитором низки процедур, характер, час та обсяг яких вiдповiдають оцiненим ризикам суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi фiнансової звiтностi. За результатами зазначеного виконання в
акцiонерному товариствi не iдентифiковано ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства.
За результатами зазначеного виконання в Публiчному акцiонерному товариствi «Коблево» не iдентифiковано ризикiв
суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
4.6. Стан бухгалтерського облiку у товариствi
Суб’єктом аудиту виконувався бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї
дiяльностi в натуральному вимiрi та в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i
взаємопов’язаного їх вiдображення. Бухгалтерський облiк ґрунтувався на МСБО. Пiдставою для бухгалтерського
облiку господарських операцiй були первинна документацiя, всi данi, що зафiксованi в них, систематизовано на
рахунках бухгалтерського облiку шляхом подвiйного запису. Стан первинних документiв та облiкових реєстрiв
задовiльний. Отже, є аналiтична база для забезпечення детальних даних для прийняття управлiнських рiшень та
формування фiнансової, податкової та статистичної звiтностi.
Облiкова полiтика товариства вiдповiдає вимогам статтi 1 Закону України „ Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть ” та Методичних рекомендацiй щодо облiкової полiтики пiдприємства, затверджених наказом Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 27.06.2013 р. № 635, як сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, що використовуються
товариством в поточному облiку та для складання i подання фiнансової звiтностi. Вона була визначена наказом по
товариству № 172 вiд 01.09.2015р. Протягом 2016-2017рр. вносились змiни до наказу про облiкову полiтику в зв’язку
зi змiнами в чинному законодавствi України.
Аудитором дослiдженi питання, сформульованi МСА 510 „ Перше завдання – залишки на початок перiоду”, i з огляду
на аудиторський висновок за 2016р., незмiннiсть облiкової полiтики та ретельне порiвняння рядкiв форм фiнансової
звiтностi (беручи до уваги змiну нумерацiї рядкiв), встановлено, що початковi (2017р.) залишки по рахунках

товариства є достовiрними.
Складання i надавання користувачам фiнансової звiтностi робилось своєчасно. Звiтнiсть складена в нацiональнiй
валютi України - гривнi, при цьому данi в звiтностi наведенi iз заокругленням до цiлих тисяч гривень.
Публiчне акцiонерне товариство «Коблево» застосовувало загальну систему оподаткування.
Показники в звiтних формах товариства узгодженi вiдповiдно до Методичних рекомендацiй з перевiрки порiвнянностi
фiнансових звiтiв, затверджених наказом Мiнфiну вiд 11.04. 2013 р. № 476 зi змiнами, затвердженими наказами вiд
30.12.2013р. № 1192 та вiд 05.04.2014р. №401.
Вбачається, що поточний бухгалтерський облiк, який є пiдґрунтям для складання фiнансової звiтностi, з певними
обмеженнями був повним та вiдповiдав приписам Закону України “ Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi ” та чинним МСФЗ.
4.7. Аналiз показникiв фiнансової звiтностi
Аналiз показникiв фiнансового стану товариства виконано в таблицi, при цьому показники лiквiдностi та
платоспроможностi обчислено станом на 31.12.2017р., а показники рентабельностi - за 2017р.
Показники та формули їх розрахунку Значення на
31.12.2017р.
(за 2017 р.) Оптимальне
значення
1.Коефiцiєнти лiквiдностi:
1.1. Поточної лiквiдностi або покриття
Пiдсумок роздiлiв II - III активу
К1.1= ------------------------------------------------Пiдсумок роздiлiв II - V пасиву
1.2. Термiнової або швидкої лiквiдностi
Пiдсумок роздiлiв II - III активу – рядки (1100-1110)
К1.2= ---------------------------------------------Пiдсумок роздiлiв II - V пасиву
1.3. Абсолютної або критичної лiквiдностi
Грошовi кошти та їх еквiваленти (код рядку 1165)
К1.3= -----------------------------------------------------------Пiдсумок роздiлiв II - V пасиву
1,41

0,33
0
бiльше 2,0

1,0-2,0
0,25 – 0,5
2. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi або фiнансування
( покриття зобов’язань власним капiталом)
Пiдсумок роздiлiв II - V пасиву
К2= --------------------------------------------------Пiдсумок I роздiлу пасиву
1,2
менше 1,0
3. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї)
I роздiл пасиву балансу
К3= ----------------------------------Всього за активами балансу
0,45
0.25-0,5

4. Рентабельнiсть собiвартостi
чистий прибуток/збиток (код рядку 2350 ф.2)
К4= ------------------------------------------------ х 100%
(код рядку 2050 ф. 2)
6,8
5. Рентабельнiсть реалiзацiї
чистий прибуток/збиток (код рядку 2350 ф.2 )
К5= --------------------------------------------х 100%
(код рядку 2000 ф. 2)5,8
5. Рентабельнiсть активiв
чистий прибуток/збиток (код рядку 2350 ф.2 )
К5= ---------------------------------------------------х 100%
ф. 1 (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) / 2)
6,6
бiльше 0
З таблицi вбачається, що фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства „Коблево” в звiтному роцi був
задовiльним, товариство господарювало з прибутками. Данi фiнансової звiтностi реально вiдображають фактичний
фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства „Коблево”.
Протягом звiтного року не вiдбувалось подiй, якi могли суттєво вплинути на фiнансово-господарський стан
Публiчного акцiонерного товариства „Коблево” та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв. Маються
пiдстави для висловлення думки (вiдповiдно до МСА 570 "Безперервнiсть") про можливiсть безупинного
функцiонування Публiчного акцiонерного товариства „Коблево”, як суб’єкта господарювання.
5. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
5.1. Фiрма „Трансаудит” у виглядi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (код за ЄДРПОУ 23865010)
5.2. Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi за N 1463 видано вiдповiдно до рiшення
Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. N 98 та чинне до 29.11. 2020 р.
5.3. Мiсцезнаходження: пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: аб. скринька 10, м. Одеса, 65026)
5.4. Телефон 0661-370872, електронна адреса tau@te.net.ua.
6. Дата i номер договору на проведення аудиту – договiр вiд 20.02.2018р.
№ 18205, вартiсть виконаних аудиторських робiт згiдно договору складає 25000 грн.
7. Дата початку та дата закiнчення аудиту – вiдповiдно 20.02.2018р. – 20.03.2018р.
8. Незалежний аудитор, директор фiрми “Трансаудит” Кравченко Т.В.
(чинний сертифiкат АПУ № 007180 до 24.12. 2019 р.)
9. Дата аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) – 20.03.2018р.
д/н
д/н
д/н
* 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.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Позачерговi загальнi збори не проводилися

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і
більше відсотків простих акцій товариства

Позачерговi загальнi збори
акцiонерiв у звiтному перiодi не
скликалися.

Інше (зазначити)

Позачерговi загальнi збори
акцiонерiв у звiтному перiодi не
скликалися.

Черговi загальнi збори у
звiтному перiодi проведено.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних
зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових
загальних зборів зазначається причина їх
непроведення

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв
у звiтному перiодi не скликалися.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

2

членів наглядової ради - представників акціонерів

3

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

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

1

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

1

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

3

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

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності
Інше (запишить)

X
Протягом звiтного перiоду
Наглядова рада Товариства
самооцiнку не проводила.

Протягом звiтного перiоду Наглядова рада Товариства оцiнку не проводила.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

6

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради
комiтети не створювалися.

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради
комiтети не створювалися.

У Товариствi комiтети не створювалися; оцiнка роботи комiтетiв не проводилася.
У складi Наглядової ради комiтети не створювалися.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Ні

Ні

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Ні

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 4
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Не належить
Загальні
до
Наглядова Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

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) Так
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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iншi документи вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Iншi причини вiдсутнi.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?

Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
Перевiрка фiнансовогосподарської дiяльностi
Товариства здiйснювалася
Ревiзiйною комiсiєю Товариства
та незалежним аудитором. Iншi
органи перевiрку фiнансовогосподарської дiяльностi
Товариства не проводили.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/н

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н

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

X

Не визначились

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

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

511

4677

0

первісна вартість

1001

4517

9142

0

накопичена амортизація

1002

4006

4465

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

5496

7120

0

Основні засоби:

1010

79348

74319

0

первісна вартість

1011

184485

188895

0

знос

1012

105137

114576

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

12396

11188

0

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

24158

24158

0

накопичена амортизація

1022

11762

12970

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

97751

97304

0

Запаси

1100

207735

244268

0

Виробничі запаси

1101

53120

41699

0

Незавершене виробництво

1102

146380

185788

0

Готова продукція

1103

7969

15113

0

Товари

1104

266

1668

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

49237

46415

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

5020

23612

0

з бюджетом

1135

2647

3390

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

388

1239

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

198

302

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

81

306

0

Готівка

1166

27

43

0

Рахунки в банках

1167

54

263

0

Витрати майбутніх періодів

1170

532

539

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

48

166

0

Усього за розділом II

1195

265498

318998

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

363249

416302

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

4237

4237

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

82923

82923

0

Емісійний дохід

1411

37

37

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

1114

1114

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

120433

101133

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

208707

189407

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

20000

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

20000

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

147852

170514

0

за розрахунками з бюджетом

1620

477

3794

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

213

260

0

за розрахунками з оплати праці

1630

757

909

0

за одержаними авансами

1635

1

344

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

22865

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

914

1359

0

Доходи майбутніх періодів

1665

3599

3096

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

729

3754

0

Усього за розділом IІІ

1695

154542

206895

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

363249

416302

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Нематерiальнi активи згiдно балансу станом на
31.12.2017р. складають: первiсна вартiсть - 9142 тис.грн.;
накопичена амортизацiя - 4465 тис.грн.; залишкова
вартiсть - 4677 тис.грн., це авторське право та сумiжнi з
ним права. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї - 7120
тис.грн., а саме: капiтальне будiвництво - 6680тис.грн.,
придбання (виготовлення) основних засобiв - 205 тис.грн.,
iнших необоротних матерiальних активiв- 30 тис.грн,
нематерiальних активiв - 205 тис.грн. За звiтний рiк
надiйшло незавершених капiтальних iнвестицiй на
загальну суму 7514 тис.грн. Основнi засоби: згiдно
балансу основнi засоби станом на 31.12.2017р. складають:
первiсна вартiсть - 188895тис.грн.; знос - 114576 тис.грн.;
залишкова вартiсть - 74319 тис.грн. Первiсна вартiсть
основних засобiв на звiтну дату за видами активiв складає:
- Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 118708
тис.грн.; - Машини та обладнання - 66483 тис.грн.; -

Транспортнi засоби - 1245 тис.грн.; - Iнструменти,
прилади, iнвентар (меблi) - 921тис.грн.; - Iншi основнi
засоби - 312 тис.грн. - Бiблiотечнi фонди - 14 тис.грн.; Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 1212 тис.грн.
Протягом 2017 року товариством придбано та введено в
експлуатацiю основних засобiв на загальну вартiсть 4660
тис.грн., а саме: будинки, споруди та передавальнi
пристрої - 750 тис.грн., машини та обладнання -3677
тис.грн..; iнструменти, прилади, iнвентар - 105тис.грн.;
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 128 тис.грн.
Довгостроковi бiологiчнi активи - первiсна вартiсть 24158 тис.грн.; накопичена амортизацiя - 12970 тис.грн.;
залишкова вартiсть - 11188 тис.грн. - це багаторiчнi
насадження,виноградники. Виробничi запаси на кiнець
звiтного перiоду становлять 41699 тис.грн., саме: сировина
i матерiали - 35039 тис.грн., купiвельнi напiвфабрикати та
комплектуючi вироби - 3245 тис.грн., паливо - 55 тис.грн.,
тара i тарнi маерiали - 640 тис.грн., будiвельнi матерiали 1412тис.грн.; запаснi частини - 1265 тис.грн., малоцiннi та
швидкозношуванi предмети - 43 тис.грн. Готова продукцiя
- 15113 тис.грн. Товари - 1668тис.грн. Незавершене
виробництво - 185788 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду
складає 46415 тис.грн. У 2017 роцi створювався, але не
використовувалася резерв сумнiвних боргiв у розмiрi 279
тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з
бюджетом- 3390 тис.грн., за виданими авансами - 23612
тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 302
тис.грн.. Грошовi кошти та їх еквiваленти: в нацiональнiй
валютi - 306 тис.грн, у тому числi каса - 43 тис.грн.,
поточний рахунок у банку - 259 тис. грн..; грошовi кошти
в дорозi - 4 тис. грн.. Витрати майбутнiх перiодiв - 539
тис.грн. Статутний капiтал товариства згiдно статуту
складає 4 237 тис.грн., який сформовано в повному обсязi
та у встановленi законодавством строки. Iнший
додатковий капiтал - 82923 тис.грн., це iндексацiя та
дооцiнка основних засобiв,яка була проведена до 2010 р.
Резервний капiтал - 1114 тис.грн., який створено за
рахунок отриманого прибутку в минулих перiодах.
Нерозподiлений прибуток - 101133 тис.грн.
Керівник

Козлiвська Вiра Михайлiвна

Головний бухгалтер

Кубарська Наталя Василiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"КОБЛЕВО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00413966

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

439388

447047

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 377880 )

( 347244 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

61508

99803

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

77810

111354

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 9934 )

( 9539 )

Витрати на збут

2150

( 19223 )

( 17054 )

Інші операційні витрати

2180

( 76766 )

( 100912 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

33395

83652

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

2

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 1986 )

( 524 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

31409

83130

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-5709

-15027

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

25700

68103

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

25700

68103

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

373033

402237

Витрати на оплату праці

2505

24149

19172

Відрахування на соціальні заходи

2510

5358

4230

Амортизація

2515

10872

12763

Інші операційні витрати

2520

116942

66810

Разом

2550

530354

505212

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

16949408

16949408

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

16949408

16949408

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

4.0180164

2.1391308

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

4.0180164

2.1391308

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

2.65496

Примітки

Основним джерелом отримання доходу товариства є
дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом та продажем
виноградних вин та iнших напоїв. У 2017 роцi отримано
дохiд в сумi 439388 грн., який складається: дохiд вiд
реалiзацiї готової продукцiї - 434726 тис.грн., дохiд вiд
реалiзацiї товарiв - 3621 тис.грн., дохiд вiд реалiзацiї робiт
i послуг - 1041 тис.грн.. Iнши операцiйнi доходи - 77810:
операцiйна курсова рiзниця - 769 тис. грн..; реалiзацiя
iнших оборотних активiв - 75717 тис. грн..;Штрафи, пенi,
неустойки - 1 тис. грн.., iнши операцiйнi доходи - 1323
тис. грн.. Витрати товариства за звiтний перiод склали
485789 тис.грн., в т.ч. собiвартiсть реалiзованої готової
продукцiї - 374741 тис.грн., собiвартiсть товарiв - 2255
тис.грн., собiвартiсть робiт i послуг - 884 тис.грн.,
адмiнiстративнi витрати -9934 тис.грн., витрати на збут 19223 тис.грн., iнши операцiйнi витрати - 76766 тис.грн,
фiнансовi витрати - 1986 тис.грн. Податок на прибуток вiд
звичайної дiяльностi у 2017 роцi склав 5709 тис.грн. За
звiтний перiод Товариством отримано прибуток в сумi
25700 тис.грн., на 42403 тис.грн. менш нiж у 2016 роцi.

Керівник

Козлiвська Вiра Михайлiвна

Головний бухгалтер

Кубарська Наталя Василiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"КОБЛЕВО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00413966

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

678724

683777

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

442

248

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

4095

13257

Надходження від повернення авансів

3020

9623

2493

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

8

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

44

485

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 523995 )

( 514438 )

Праці

3105

( 18514 )

( 14620 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 5232 )

( 4332 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 80014 )

( 102489 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 6560 )

( 17004 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 7597 )

( 30779 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 65206 )

( 54432 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 53348 )

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 10731 )

( 73465 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

1094

-9076

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

8726

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

13900

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

( 13900 )

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

8726

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

20000

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

135

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 21000 )

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-865

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

229

-350

Залишок коштів на початок року

3405

81

506

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-4

-75

Залишок коштів на кінець року

3415

306

81

Примітки

На кiнець звiтного перiоду Грошовi кошти та їх
еквiваленти: в нацiональнiй валютi - 306 тис.грн, у тому
числi каса - 43 тис.грн., поточний рахунок у банку - 259
тис. грн..; грошовi кошти в дорозi - 4 тис. грн..

Керівник

Козлiвська Вiра Михайлiвна

Головний бухгалтер

Кубарська Наталя Василiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"КОБЛЕВО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00413966

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

1

За звітний період

Код
рядка

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

Фінансові витрати

3540

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

Збільшення (зменшення) запасів

3551

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

Збільшення (зменшення)

3553

X

X

X

X

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

Сплачений податок на прибуток

3580

X

X

Сплачені відсотки

3585

X

X

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

X

X

необоротних активів

3205

X

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

X

X

дивідендів

3220

X

X

Надходження від деривативів

3225

X

X

Надходження від погашення
позик

3230

X

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

X

X

Інші надходження

3250

X

X

Витрачання на придбання:

3255

X

X

()

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

X

Виплати за деривативами

3270

X

X

Витрачання на надання позик

3275

X

X

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

X

Інші платежі

3290

X

X

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

X

X

Отримання позик

3305

X

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

X

X

Інші надходження

3340

X

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

X

Погашення позик

3350

X

X

Сплату дивідендів

3355

X

X

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

X

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

X

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

X

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

X

Інші платежі

3390

X

X

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

Залишок коштів на початок року

3405

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

X

X

Примітки

Товариство складає рух грошових коштiв за прямим
методом.

Керівник

д/н

Головний бухгалтер

д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "КОБЛЕВО"

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00413966

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
Неоплачений
прибуток
капітал
(непокритий
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

4237

0

82923

1114

120433

0

0

208707

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

4237

0

82923

1114

120433

0

0

208707

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

25700

0

0

25700

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

-45000

0

0

-45000

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

-19300

0

0

-19300

Залишок на
кінець року

4300

4237

0

82923

1114

101133

0

0

189407

Примітки

Статутний капiтал товариства згiдно статуту складає 4 237 тис.грн., який сформовано
в повному обсязi та у встановленi законодавством строки. Iнший додатковий капiтал 82923 тис.грн., це iндексацiя та дооцiнка основних засобiв,яка була проведена до
2010 р. Резервний капiтал - 1114 тис.грн., який створено за рахунок отриманого
прибутку в минулих перiодах. Нерозподiлений прибуток - 101133 тис.грн.
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Козлiвська Вiра Михайлiвна

Головний бухгалтер

Кубарська Наталя Василiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки
до рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк
1. Загальна iнформацiя
1.1. Публiчне акцiонерне товариство «Коблево» засновано вiдповiдно до рiшення Березанської
районної Ради народних депутатiв Миколаївскої обл. вiд 22.05.98р. за №17 шляхом перетворення
державного комунального пiдприємства радгосп «Росiя» згiдно чинного законодавства України.
1.2. Назва пiдприємства:
повна - публiчне акцiонерне товариство «Коблево»;
скорочена – ПАТ «Коблево».
1.3. Юридична адреса та мiсце знаходження:
57453, Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Коблеве, вул. Одеська, буд. 6
1.4. Iдентифiкацiйний код юридичної особи – 00413966
1.5. Реєстрацiйний номер юридичної особи ЄДР – 10005091067
1.6. Дата державної реєстрацiї – 13.08.1998р.
1.7. Телефон / факс: 05153 20 100
1.8. Електронна адреса: zavod.koblevo@bayaderagroup.com
1.9. Основнi види дiяльностi:
11.02 Виробництво виноградних вин;
01.11 Вирощування зернових культур, бобових культур i насiння олiйних культур;
01.21 Вирощування винограду;
47.25 Роздрiбна торгiвля напоями в спецiалiзованих магазинах.
1.10. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2017 рiк складає 267 осiб. Облiкова
чисельнiсть штатних працiвникiв на 31.12.2017р. складає 281 особа.
1.11. Акцiонерами пiдприємства є:
- Фiзичнi особи - 587 якi володiють 43,399% акцiй Статутного фонду;
- Юридичнi особи - 3, якi володiють 56,601% акцiй Статутного фонду.
У тому числi акцiонери, якi володiють бiльш нiж 10% Статутного фонду:
ТОВ "Баядера Холдiнг" – 32,288% Статутного фонду, ТОВ "Дiкксон" - 24,3125 % Статутного
фонду.
Статутний капiтал складає 4 237 352 грн.
2. Облiкова полiтика
До 31.12.2011 р. товариство вело бухгалтерський облiк i подавало фiнансову звiтнiсть по правилам
i нормам, встановленим у вiдповiдностi з українським законодавством. У зв'язку з тим, що в
Українi зобов’язано публiчнi акцiонернi товариства подавати фiнансову звiтнiсть, складену
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) з 01.01.2012р., товариство
переходить на облiк та фiнансову звiтнiсть, основою яких є Мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть товариства складена на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським
законодавством з внесенням коригувань з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з
вимогами МСФЗ.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi застосовуються принципи:
- послiдовностi подання класифiкацiї статей фiнансового стану, фiнансових результатiв та
грошових потокiв в усiх суттєвих аспектах;
- нейтральностi, тобто вiльними вiд упереджень;
- обачливостi;
- вiдображення економiчної сутностi операцiї, iнших подiй або умов, а не лише юридичної форми;
- згортання статей доходiв i витрат за подiбними операцiями, прибуток (збиток) вiд яких не є
суттєвим;

- розкриття порiвняльної iнформацiї у вiдношеннi попереднього перiоду.
Бухгалтерська звiтнiсть ПАТ «Коблево» складається в порядку i в термiни, передбаченi Законом
України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть», iншими нормативними актами
України, що регламентують ведення бухгалтерського облiку i звiтностi.
Облiкова полiтика пiдприємства затверджена наказом № 172 вiд 01.09.2015р.
Основнi засади облiкової полiтики пiдприємства:
1. Основнi засоби
До складу основних засобiв вiднесенi будiвлi, споруди, машини, устаткування, транспортнi засоби,
iнструменти, прибори, меблi, багаторiчнi насадження, якi використовуються в господарськiй
дiяльностi з термiном експлуатацiї бiльше 12 мiсяцiв i вартiстю бiльше 6000 грн.
Об’єкти основних засобiв приймаються до облiку за первинною вартiстю, яка складається з сум,
сплачених постачальникам активiв i пiдрядчикам за виконанi будiвельно-монтажнi роботи,
реєстрацiйнi збори, державнi мита, сум ввiзного мита, витрат на транспортування, встановлення,
монтаж, налагоджування.
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом по нормах, розрахованих
виходячи з прийнятих термiнiв корисного використання.
До малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) належать об’єкти вартiстю до 6000
грн. термiн використання яких бiльше року. Амортизацiя по МНМА нараховується в першому
мiсяцi використання у розмiрi 100% його вартостi.
2. Запаси
Виробничi запаси зараховуються на баланс по первiснiй вартостi. Вибуття виробничих запасiв
вiдображається в бухгалтерському облiку за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної
одиницi запасiв.
3. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги визначається за чистою реалiзацiйною
вартiстю згiдно укладених договорiв. Резерв сумнiвних боргiв нараховується по кожному виду
заборгованостi на пiдставi даних рiчної iнвентаризацiї розрахункiв.
4. Статутний, додатковий та резервний капiтал
Статутний капiтал вiдображається в сумi номiнальної вартостi простих iменних акцiй. Iнформацiя
про дивiденди розкривається в звiтностi як подiї пiсля звiтної дати.
5. Визнання доходiв
Доходи пiдроздiляються на доходи вiд звичайної дiяльностi i iншi доходи. Не визнаються
доходами суми податку на додану вартiсть, акцизи, iншi податки i обов’язковi платежi, якi
пiдлягають сплатi до бюджету, суми передплат, авансiв за товари, роботи, послуги. Доходи
вiдображаються в бухгалтерському облiку по справедливiй вартостi отриманого активу у тому
звiтному перiодi, в якому вони отриманi. Дохiд вiд наданих послуг i виконаних робiт визнається
по датi складання документу, пiдтверджуючого надання послуг, виконання робiт. Дохiд вiд
продажу товарiв по експортним операцiям визнається по курсу валюти на дату переходу права
власностi.
6. Визнання витрат
Витрати вiдображаються в балансi одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов’язань.
У виробничу собiвартiсть включаються прямi витрати, загальновиробничi витрати, якi
розподiляються пропорцiйно кiлькостi виробленої продукцiї (пляшки). Адмiнiстративнi витрати,
витрати на збут, iншi операцiйнi витрати вважаються витратами перiоду i вiдображаються у Звiтi
про фiнансовi результати.
3. Пояснення до iстотних статей балансу
Нематерiальнi активи згiдно балансу станом на 31.12.2017р. складають: первiсна вартiсть – 9142
тис.грн.; накопичена амортизацiя – 4465 тис.грн.; залишкова вартiсть – 4677 тис.грн., це авторське
право та сумiжнi з ним права.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї – 7120 тис.грн., а саме: капiтальне будiвництво – 6680тис.грн.,
придбання (виготовлення) основних засобiв – 205 тис.грн., iнших необоротних матерiальних
активiв- 30 тис.грн, нематерiальних активiв – 205 тис.грн. За звiтний рiк надiйшло незавершених
капiтальних iнвестицiй на загальну суму 7514 тис.грн.

Основнi засоби: згiдно балансу основнi засоби станом на 31.12.2017р. складають: первiсна вартiсть
– 188895тис.грн.; знос – 114576 тис.грн.; залишкова вартiсть – 74319 тис.грн. Первiсна вартiсть
основних засобiв на звiтну дату за видами активiв складає:
- Будинки, споруди та передавальнi пристрої – 118708 тис.грн.;
- Машини та обладнання – 66483 тис.грн.;
- Транспортнi засоби – 1245 тис.грн.;
- Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 921тис.грн.;
- Iншi основнi засоби – 312 тис.грн.
- Бiблiотечнi фонди – 14 тис.грн.;
- Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи – 1212 тис.грн.
Протягом 2017 року товариством придбано та введено в експлуатацiю основних засобiв на
загальну вартiсть 4660 тис.грн., а саме: будинки, споруди та передавальнi пристрої – 750 тис.грн.,
машини та обладнання –3677 тис.грн..; iнструменти, прилади, iнвентар - 105тис.грн.; малоцiннi
необоротнi матерiальнi активи – 128 тис.грн.
Довгостроковi бiологiчнi активи – первiсна вартiсть – 24158 тис.грн.; накопичена амортизацiя –
12970 тис.грн.; залишкова вартiсть – 11188 тис.грн. – це багаторiчнi насадження,виноградники.
Виробничi запаси на кiнець звiтного перiоду становлять 41699 тис.грн., саме: сировина i матерiали
– 35039 тис.грн., купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби – 3245 тис.грн., паливо – 55
тис.грн., тара i тарнi маерiали – 640 тис.грн., будiвельнi матерiали – 1412тис.грн.; запаснi частини
– 1265 тис.грн., малоцiннi та швидкозношуванi предмети – 43 тис.грн.
Готова продукцiя – 15113 тис.грн.
Товари – 1668тис.грн.
Незавершене виробництво – 185788 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду складає 46415
тис.грн. У 2017 роцi створювався, але не використовувалася резерв сумнiвних боргiв у розмiрi 279
тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом- 3390 тис.грн., за виданими авансами –
23612 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 302 тис.грн..
Грошовi кошти та їх еквiваленти: в нацiональнiй валютi – 306 тис.грн, у тому числi каса – 43
тис.грн., поточний рахунок у банку – 259 тис. грн..; грошовi кошти в дорозi – 4 тис. грн..
Витрати майбутнiх перiодiв – 539 тис.грн.
Статутний капiтал товариства згiдно статуту складає 4 237 тис.грн., який сформовано в повному
обсязi та у встановленi законодавством строки.
Iнший додатковий капiтал – 82923 тис.грн., це iндексацiя та дооцiнка основних засобiв,яка була
проведена до 2010 р.
Резервний капiтал – 1114 тис.грн., який створено за рахунок отриманого прибутку в минулих
перiодах.
Нерозподiлений прибуток – 101133 тис.грн.
Пояснення до звiту про фiнансовi результати
Основним джерелом отримання доходу товариства є дiяльнiсть, пов’язана з виробництвом та
продажем виноградних вин та iнших напоїв. У 2017 роцi отримано дохiд в сумi 439388 грн., який
складається: дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї – 434726 тис.грн., дохiд вiд реалiзацiї товарiв –
3621 тис.грн., дохiд вiд реалiзацiї робiт i послуг – 1041 тис.грн..
Iнши операцiйнi доходи – 77810: операцiйна курсова рiзниця – 769 тис. грн..; реалiзацiя iнших
оборотних активiв – 75717 тис. грн..;Штрафи, пенi, неустойки – 1 тис. грн.., iнши операцiйнi
доходи – 1323 тис. грн..
Витрати товариства за звiтний перiод склали 485789 тис.грн., в т.ч. собiвартiсть реалiзованої
готової продукцiї – 374741 тис.грн., собiвартiсть товарiв – 2255 тис.грн., собiвартiсть робiт i
послуг – 884 тис.грн., адмiнiстративнi витрати –9934 тис.грн., витрати на збут – 19223 тис.грн.,
iнши операцiйнi витрати – 76766 тис.грн, фiнансовi витрати – 1986 тис.грн.
Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi у 2017 роцi склав 5709 тис.грн. За звiтний перiод
Товариством отримано прибуток в сумi 25700 тис.грн., на 42403 тис.грн. менш нiж у 2016 роцi.

Голова правлiння ПАТ «Коблево» В.М. Козлiвська
Головний бухгалтер Н.В. Кубарська
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