Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова
правлiння

Козлiвська Вiра Михайлiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

20.04.2015

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "КОБЛЕВО"
емітента
2. Організаційноправова форма
емітента
3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

00413966

4. Місцезнаходження
емітента

57453 Миколаївська область Березанський с.Коблево вул.Одеська, 6

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

05153 20-100 05153 20-100

6. Електронна поштова
sekretar@koblevo.ua
адреса емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

20.04.2015
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

№74 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація
розміщена на сторінці

www.koblevo.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

20.04.2015
(дата)

20.04.2015
(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
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 відсотків 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 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 емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду

X

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 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
обліку (у разі наявності)
32. 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)
33. Примітки Примiтки до змiсту iнформацiї мiстяться в Аудиторському висновку та в Примiтках до рiчної
фiнансової звiтностi ПАТ "Коблево" за 2014 рiк

X

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публічне акцiонерне товариство "КОБЛЕВО"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію
юридичної особи ( за наявності )

А00 №350425

3. Дата проведення державної реєстрації

13.08.1998

4. Територія (область)

Миколаївська область

5. Статутний капітал (грн.)

4237352.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

0.000

0.000
280

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
11.02

ВИРОБНИЦТВО ВИНОГРАДНИХ ВИН

01.11

ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І
НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

01.21

ВИРОЩУВАННЯ ВИНОГРАДУ

Голова правління - Козлівська Віра Михайлівна
Вищий орган - загальні збори акціонерів
Наглядова рада
11. Банки, що обслуговують емітента

10. Органи управління
підприємства

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

ПАТ "МАРФIН БАНК"

2) МФО банку

328168

3) Поточний рахунок

26007244321

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який Фiлiя АБ "Пiвденний" м.Миколаїв
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
5) МФО банку

326751

6) Поточний рахунок

26000010126498

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

Роздрібна торгівля алкогольними напоями

серія АЕ №404353

23.05.2014

Регіональне управління Департаменту котролю за виробництвом
та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС
України у Миколаївській області

29.05.2015

Опис
Здійснення імпорту алкогольних напоїв
Опис
Виробництво алкогольних напоїв (виноробна
продукція)
Опис
Здійснення екпорту алкогольних напоїв
Опис
Оптова торгівля алкогольними напоями
Опис
Роздрібна торгівля тютюновими виробами
Опис

Здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями
Серія ІА №000498

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

10.02.2012

10.02.2017 року

Діяльність пов"язана з імпортом алкогольних напоїв
серія АВ №259567

30.08.2013

Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України

30.08.2018

Виробництво алкогольних напоїв (виноробна продукція)
серія ЕА №001029

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

27.07.2017

Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС україни

20.12.2016

27.07.2013

Здійснення експорту алкогольних напоїв
Серія АВ №565358

22.12.2011

Здійснення оптової торгівлі алкогольними напоями
Серія АЕ №404829

23.05.2014

Регіональне управління Департаменту контролю за
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів ДПС України в Миколаївській області

Здійснення роздрібної торгівля тютюновими виробами

29.05.2016

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"ДIККСОН"

33313174

УКРАЇНА 65020 Одеська область дн м. Одеса вул.
Спиридонiвська, 27

14.492400000000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Баядера
Холдинг"

34928643

УКРАЇНА 84601 Донецька область дн м. Горлiвка вул.
Озерянiвська, 2

43.412580000000

Приватне пiдприємство "Баядера"

13491057

УКРАЇНА 84601 Донецька область дн м. Горлiвка вул
Озерянiвська, 2

0.000010000000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Капiтал
Холдинг"

32911465

Україна 02088 м. Київ дн м. Київ вул. Ленiна, 42

0.000010000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

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

Акцiонерiв - фiзичних осiб - 590 осiб

д/н д/н 11.11.2011 д/н

42.095000000000
Усього

100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Голова правлiння
1) посада
Козлiвська Вiра Михайлiвна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ЕО 176629 16.10.1996 Березанським РВ УМВС в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Миколаївськiй областi
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1957
4) рік народження**
вища
5) освіта**
31
6) стаж роботи (років)**
Iнкерманський завод, iнженер-технолог
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
21.04.2011 Обрано на 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Несе персональну вiдповiдальнiсть за
шкоду спричинену товариству неправильними дiями, або бездiяльнiстю. Винагорода в натуральнiй формi
не виплачувалась. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу Товариства. За сумiсництвом не
працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член правлiння
1) посада
Шаткова Антонiна Василiвна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ЕО 246851 15.01.1997 Березанським РВ УМВС в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Миколаївськiй областi
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1948
4) рік народження**
вища
5) освіта**
43
6) стаж роботи (років)**
радгосп "Росiя"
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
21.04.2011 Обрано на 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис У складi Правлiння здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Несе персональну
вiдповiдальнiсть за шкоду спричинену товариству неправильними дiями, або бездiяльнiстю. Винагорода в
натуральнiй формi не виплачувалась. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу Товариства. За
сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Член правлiння
Буров Валерiй Миколайович

ВА 734376 10.06.1997 Калiнiнським РВ УМВС м.Горлiвки
Донецької областi
1972
вища

19
6) стаж роботи (років)**
Концерн "Стiрол"
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
21.04.2011 Обрано на 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис У складi Правлiння здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Несе персональну
вiдповiдальнiсть за шкоду спричинену товариству неправильними дiями, або бездiяльнiстю. Винагорода в
натуральнiй формi не виплачувалась. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу Товариства. За
сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*

Член правлiння
Дибчук Надiя Павлiвна

ЕР 026338 07.05.2002 Березанським РВ УМВС в Миколаївськiй
областi

або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1957
4) рік народження**
середня-спецiальна
5) освіта**
34
6) стаж роботи (років)**
Радгосп "Росiя"
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
21.04.2011 Обрано на 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис У складi Правлiння здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Несе персональну
вiдповiдальнiсть за шкоду спричинену товариству неправильними дiями, або бездiяльнiстю. Винагорода в
натуральнiй формi не виплачувалась. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу Товариства. За
сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член правлiння
1) посада
Мирошниченко Галина Iванiвна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
НС 219843 27.12.1996 Соснiвським РВ УМВС в Черкаськiй
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
областi
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1971
4) рік народження**
вища
5) освіта**
11
6) стаж роботи (років)**
ПП "Баядера"
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
21.04.2011 Обрано на 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис У складi Правлiння здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Несе персональну
вiдповiдальнiсть за шкоду спричинену товариству неправильними дiями, або бездiяльнiстю. Винагорода в
натуральнiй формi не виплачувалась. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу Товариства. За
сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член правлiння
1) посада
Фiалковський Олександр Евгенiйович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ЕО 881825 16.02.2001 Березанським РВ УМВС в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Миколаївськiй областi
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1959
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
41
6) стаж роботи (років)**
Радгосп "Росiя"
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
21.04.2011 Обрано на 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис У складi Правлiння здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Несе персональну
вiдповiдальнiсть за шкоду спричинену товариству неправильними дiями, або бездiяльнiстю. Винагорода в
натуральнiй формi не виплачувалась. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу Товариства. За
сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член правлiння
1) посада
Вашколуп Роман Володимирович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ВВ 507466 24.07.1998 Центральним мiським РВ Горлiвського
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
МУУ МВС України
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1973
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
12
6) стаж роботи (років)**
ПП "Баядера-дистрибьютер" , директор-розпорядник
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
21.04.2011 Обрано на 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис У складi Правлiння здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Несе персональну
вiдповiдальнiсть за шкоду спричинену товариству неправильними дiями, або бездiяльнiстю. Винагорода в
натуральнiй формi не виплачувалась. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу Товариства. За
сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Голова Наглядової ради
Безуглов Олексiй Валентинович

ВВ 394555 08.04.1998 Слов'янським МВ УМВС України в
Донецькiй областi
1973
Вища

23
6) стаж роботи (років)**
ПП "Баядера"
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
29.04.2014 Обрано на 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства. Несе солiдарну
вiдповiдальнiсть за наслiдки прийнятих радою рiшень. Винагорода не виплачується. За сумiсництвом не
працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член наглядової ради
1) посада
Бабинiн Вiталiй Iванович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ЕО 289771 16.04.1997 Березанським РВ УМВС в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Миколаївськiй областi
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1958
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
34
6) стаж роботи (років)**
Кiлiйський винзавод, технолог
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
29.04.2014 Обрано на 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис У складi Спостережної ради здiйснює контроль дiяльностi виконавчого органу товариства в межах
повноважень, визначених статутом товариства. Несе солiдарну вiдповiдальнiсть за наслiдки прийнятих
радою рiшень. Винагорода не виплачується. За сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Член наглядової ради
1) посада
Аксьонов Дмитро Вiталiйович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
СО 072585 22.03.1999 Шевченкiвським РУГУ МВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
м.Києвi
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1982
4) рік народження**
вища
5) освіта**
15
6) стаж роботи (років)**
ПП "Баядера"
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
29.04.2014 Обрано на 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис У складi Спостережної ради здiйснює контроль дiяльностi виконавчого органу товариства в межах
повноважень, визначених статутом товариства. Несе солiдарну вiдповiдальнiсть за наслiдки прийнятих
радою рiшень. Винагорода не виплачується. За сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,

Член наглядової ради
Корчинський Анатолiй Миколайович

НВ 371282 08.09.2005 Хмельницьким МВ УМВС України в
Хмельницькiй обл.
1974
вища
14
ДП "САВ Сервiс Подiлля"
29.04.2014 Обрано на 5 років

на який обрано
9) опис У складi Спостережної ради здiйснює контроль дiяльностi виконавчого органу товариства. Несе
солiдарну вiдповiдальнiсть за наслiдки прийнятих радою рiшень, в межах повноважень, визначених
статутом товариства. Винагорода не виплачується. За сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Голова ревiзiйної комiсiї
1) посада
Романовська Лiдiя Олександрiвна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ЕО 778474 24.12.1999 Березанським РВ УМВС в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Миколаївськiй областi
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1955
4) рік народження**
середня-спецiальна
5) освіта**
18
6) стаж роботи (років)**
радгосп "Росiя"
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
21.04.2011 Обрано на 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Перевiрка фiнансово- господарської дiяльностi правлiння товариства та вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Отримує заробiтну плату
згiдно штатного розкладу Товариства. За сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
Член ревiзiйної комiсiї
1) посада
Пятакова Людмила Олександрiвна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ЕО 658932 16.02.1999 Березанським РВ УМВС в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Миколаївськiй областi
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1956
4) рік народження**
Базова вища
5) освіта**
22
6) стаж роботи (років)**
Радгосп "Росiя", бухгалтер
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
21.04.2011 Обрано на 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис У складi Ревiзiйної комiсiї здiйснює перевiрку фiнансово- господарської дiяльностi правлiння
товариства та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.
Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу Товариства. За сумiсництвом не працює. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член ревiзiйної комiсiї
1) посада
Карпенко Наталiя Анатолiвна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ЕР 324891 29.09.2008 Березанським РВ УМВС в Миколаївськiй
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
областi
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1958
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
33
6) стаж роботи (років)**
Радгосп "Ольвiя", iнженер-технолог
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
21.04.2011 Обрано на 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис У складi Ревiзiйної комiсiї здiйснює перевiрку фiнансово- господарської дiяльностi правлiння
товариства та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.
Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу Товариства. За сумiсництвом не працює. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Головний бухгалтер
Войтенко Олександр Анатолійович

МН 777868 18.08.2005 Дзержинським РВ ХМУ УКраїни в
Харківській області

1973
4) рік народження**
вища
5) освіта**
3
6) стаж роботи (років)**
ТОВ "Баядера -імпорт", головний бухгалтер
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
29.04.2014 Обрано безстрокови доки не мине потреба
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Здiйснює органiзацiю та ведення бухгалтерського облiку. Пiдготовка та подання звiтностi.
Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу
Товариства. За сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член Наглядової ради
1) посада
Ідес Ольга Вікторівна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ЕР 238667 29.05.2006 Березанським РВ УМВС УКраїни в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Миколаївській області
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1990
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
2
6) стаж роботи (років)**
ТОВ "Алкогольні традиції", асистент відділу стратегічного
7) найменування підприємства та
маркетингу
попередня посада, яку займав**
29.04.2014 Обрано на 5 років.
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис У складі наглядової ради здійснює контроль діяльності виконавчого органу товариства. Несе
солідарну відповідальність за наслідки прийнятих радою рішень в межах повноважень, визначених
статутом товариства. Винагорода не виплачується. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість за видами акцій
Від загальної
Кількість
кількості акцій
прості на Привілейовані
акцій (штук)
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

привілейов
ані на
пред'явник
а

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правлiння

Козлiвська Вiра
Михайлiвна

ЕО 176629 16.10.1996
Березанським РВ УМВС в
Миколаївськiй областi

1262651

7.45

1262651

0

0

0

Член правлiння

Шаткова Антонiна
Василiвна

ЕО 246851 15.01.1997
Березанським РВ УМВС в
Миколаївськiй областi

2

0.000012

2

0

0

0

Член правлiння

Дибчук Надiя Павлiвна

ЕР 026338 07.05.2002
Березанським РВ УМВС в
Миколаївськiй областi

2

0.000012

2

0

0

0

Член правлiння

Фiалковський Олександр
Евгенiйович

ЕО 881825 16.02.2001
Березанським РВ УМВС в
Миколаївськiй областi

1

0.000005

1

0

0

0

Голова Наглядової
ради

Безуглов Олексiй
Валентинович

ВВ 394555 08.04.1998
Слов'янським МВ УМВС України
в Донецькiй областi

0

0

0

0

0

0

Член нагядової
ради

Бабинiн Вiталiй Iванович

ЕО 289771 16.04.1997
Березанським РВ УМВС в
Миколаївськiй областi

1483749

8.75

1483749

0

0

0

Голова ревiзiйної
комiсiї

Романовська Лiдiя
Олександрiвна

ЕО 778474 24.12.1999
Березанським РВ УМВС в
Миколаївськiй областi

2

0.000012

2

0

0

0

Член ревiзiйної
комiсiї

Пятакова Людмила
Василівна

ЕО 658932 16.02.1999
Березанським РВ УМВС в
Миколаївськiй областi

1

0.00005

1

0

0

0

Член ревiзiйної

Карпенко Наталiя

ЕР 324891 29.09.2008

2

0.000012

2

0

0

0

комiсiї

Анатолiвна

Березанським РВ УМВС в
Миколаївськiй областi

Член правління

Буров Валерій
Миколайович

ВА 734376 10.06.1997
Калінінським РВ УМВС України
м Горлівки

0

0

0

0

0

0

Член правління

Мирошниченко Галина
Іванівна

НС 219843 27.12.1996
Соснівським РВ УМВС України в
Черкаській області

0

0

0

0

0

0

Член правління

Вашколуп Роман
Володимирович

ВВ 507466 24.07.1998
Центральним міським РВ
Горлівського МУУ МВС України

0

0

0

0

0

0

Член наглядової
ради

Аксьонов Дмитро
Віталійович

СО 072585 22.03.1999
Шевченківським РУГУ МВС
України в м. Києві

0

0

0

0

0

0

Член наглядової
ради

Корчинський Анатолій
Миколайович

НВ 371282 08.09.2005
Хмельницьким МВ УМВС
України в Хмельницькій області

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Войтенко Олександр
Анатолійович

МН 777868 18.08.2005
Дзержинським РВ УВМС
України в Харківській області

0

0

0

0

0

0

Член наглядової
ради

Ідес Ольга Вікторівна

ЕР 238667 29.05.2006
Березанським РВ УМВС України
в Миколаївській області

2000

0.01179982215

2000

0

0

0

2748410

16.21537460187

2748410

0

0

0

Усього

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій
Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
прості на Привілейовані
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ДIККСОН"

33313174

УКРАЇНА 65020 Одеська область дн
м. Одеса вул.Спиридонiвська, 27, кв.24

2456376

14.4924

2456376

0

0

0

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "БаядераХолдинг"

34928643

УКРАЇНА 84601 Донецька область дн
м. Горлiвка вул. Озерянiвська, буд. 2

7358176

43.412584085533

7358176

0

0

0

привілейо
вані на
пред'явни
ка

Кількість за видами акцій
Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**

Кількість
акцій
(штук)

Фiзична особа

дн дн 11.11.2011 дн

4117473

24.29

4117473

0

0

0

13932025

82.197708616136

13932025

0

0

0

Усього

Від загальної
кількості акцій
прості на Привілейовані
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

привілейо
вані на
пред'явни
ка

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Чергові
X

Вид загальних зборів

Позачергові

29.04.2014
Дата проведення
98.65
Кворум зборів
Опис 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї
Прийняте рiшення: обрати членiв лiчильної комiсiї, голова - Бандиш Г.I., члени - Голiк О.Ю., Глiвiнський
Р.П., 100% голосiв).
2. Обрання Голови зборiв.
Прийняте рiшення: обрати головою зборiв Голiка О.Ю., 100% голосiв).
3. Обрання секретаря зборiв
Прийняте рiшення: обрати секретарем зборiв Глiвiнського Р.П., 100% голосiв).
4. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту правлiння Прийняте рiшення: Звiт правлiння про результати фiнансовогосподарської дiяльностi в 2013 роцi затвердити,100% голосiв.
5. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть товариства у 2013 р.
Прийняте рiшення: затвердити звiт наглядової ради за 2013 рiк, 100% голосiв.
6. Звiт ревiзiйної комiсiї про достовiрнiсть рiчного звiту в 2013 р.
Прийгняте рiшення: звiт ревiзiйної комiсiїпоро достовiрнiсть рiчного звiту в 2013 роцi затвердити.
7. Затвердження рiчного звiту товариства за 2013 рiк
Прийняте рiшення: рiчний звiт товариства за 2013 рiк затвердити 100% голосiв.
8. Визначення порядку розподiлу прибутку i збиткiв 2013 року
Прийняте рiшення: порядок розподiлу прибуткiв та збиткiв за 2013 рiк затвердити. Отриманий прибуток
направити на розвиток ПАТ "КОБЛЕВО".
9. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за перiод 2010-2013 р.р.
Прийняте рiшення: виплату дивiдендiв за перiод по 2010 рiк включно затвердити. Не виплачувати
дивiденди за 2011-2013 роки. 100% голосiв.
10. Прийняття рiшення про розмiр , строк та порядок виплати дивiдендiв за перiод 2010-2013 р.р.
Прийняте рiшення: скласти перелiк осiб, якi мають право на виплату дивiдендiв станом на 12.05.2014 року,
провести виплату дивiдендiв за перiод по 2010 рiк включно у розмiрi 6494345 грн 29 коп в перiод з
12.05.2014 ро 12.11.2014 року. з правом виплати дивiдендiв частинами довiльного розмiру на розсуд
товариства.
11. Затвердження змiн до статуту ПАТ "Коблево" щодо порядку доведення до вiдома акцiонерiв про
пiдсумки голосування.
Прийняте рiшення: затвердити змiни до статуту товариства, 100% голосiв.
12. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради товариства.
Прийняте рiшення: Припини повноваженян членiв наглядової ради: Безуглов А.В., Корчинський А.М.,
Бабинiн В.I., Аксенов Д.В., Позняк О.М. 100% голосiв.
13. Прийняття рiшення про обрання членi наглядової ради.
Прийняте рiшення Обрати членiв наглядової ради: Безуглов А.В., Корчинський А.Н., Бабинiн В.I.,
Аксенов Д.В., Iдес О.В. 100% голосiв.
14. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї.
Прийняте рiшення: Припинити повноваженян членiв ревiзiйної комiсiї: Романовська Л.А., Карпенко Н.А.,
П"ятакова Л.В. 100% голосiв.
15. Прийняття рiшення про обрання членiв ревiзiйної комiсiї товариства.
Прийняте рiшення: обрати членами ревiзiйної комiсiї Романовська Л.А., Карпенко Н.А., Торканевський
Д.В. 100% голосiв.
16. Затвердження умов договорiв що укладаються з членами наглядової ради ПАТ "Коблево" та обрання
особи, уповноваженої на їх пiдписання. Встановлення розмiру винагороди членам Наглядової ради.
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.
Прийняте рiшення: затвердити умови договорiв, що укладаються з членами наглядової ради ПАТ
"Коблево" , уповноважити голову правлiння Козлiвську В.М. на їх пiдписання та встановити, що члени
наглядової ради ПАТ "Коблево" виконують свої обов"язки на безоплатнiй основi.
Попередньо схвалити укладення товариством значних правочинiв, ринкова вартiсть майна та послуг, що є
предметом даних правочинiв бiльше 25% вартостi активiв товариства за даними рiчної фiнансової
звiтностi за 2013 рiк , а саме правочини сукупна гранична вартiсть яких не перевищує 90% вартостi активiв
товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (на кожен правочин),100% голосiв.
Всi рiшення прийнятi 100% голосiв голосуючих акцiй

Чергові

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів

27.11.2014
98.62

Позачергові
X

Опис

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї
Прийняте рiшення: обрати лiчильну комiсiю : Бандиш Г.I., Новожилову Є.В., Глiвiнського Р.П. 100%
голосiв.
2. Обрання голови зборiв та секретаря зборiв.
Прийняте рiшення: обрати головою зборiв Новожилова Є.В., секретарем зборiв Глiвiнського Р.П. 100%
голосiв.
3. Про розподiл прибутку товариства за результатами дiяльностi за перiод з 2011 по 2013 рiк включно,
затвердження розмiру дивiдендiв, визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, порядку та строкiв їх виплати.
Прийняте рiшення: вирiшили скласти перелiк осiб. якi мають право на виплату дивiдендiв станом на
10.12.2014 року, провести виплату дивiдендiв за перiод з2011 по 2013 роки включно у розмiрi:
за 2011 рiк - 12474489,62 грн.;
за 2012 рiк - 7752298,07 грн;
за 2013 рiк - 8545829,47 тис.грн.
Виплату провести в перiод з 10.12.2014 року по 09.05.2015 року, з праом виплати дивiдендiв частинами
довiльного розмiру на розсуд товариства.
Всi рiшення прийнятi 100% голосiв, голосуючих акцiй.

VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітного періоду
За простими
акціями
Сума нарахованих
дивідендів, грн.

35266962.45

Нараховані дивіденди на
одну акцію, грн

2.08071

Сума виплачених
дивідендів, грн

6494345.29

Дата складання переліку
осіб, які мають право на
отримання дивідендів

12.05.2014

За
привілейованими
акціями

За результатами попереднього періоду
За простими
акціями

За
привілейованими
акціями

94

д/н

д/н

д/н

03.06.2014
д/н
д/н
д/н
Дата виплати дивідендів
Рiшення про виплату дивiдендiв прийняте загальними зборами 29.04.2014 року та 27.11.2014 року. Дата
складення перелiку 12.05.2014 та 10.12.2014 року Нараховано дивiдендiв 35266962,45 грн. Виплачено в
Опис
2014 роцi 6494345,29. Виплата дивiдендiв 03.06.2014, 17.06.2014, 24.06.2014, 02.07.2014 року.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Аудиторська фірма "Трансаудит"

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
23865010
65044 УКРАЇНА дн м Одеса пр. Шевченка, 2
1463
Аудиторська палата України чинне до 30.11.2015

26.01.2001
066-1370872
066-1370872
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Сертифікат аудитора серії А №000658 виданий Аудиторською палатою
України

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Публiчне акцiонерне товариство
30370711
04107 УКРАЇНА Шевченківський м.Київ вул. Б.Грінченка, 3
Регламент ПАТ НДУ,
Діяльність на підстаіві Регламенту НДУ, затвердженого НКЦПФР діє з
02.03.2015 року
09.02.2015
044-279-65-40
044-279-13-22
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiя
Депозитарна діяльність депозитарію

Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерний банк "Пiвденний"

Публiчне акцiонерне товариство
20953647
65059 УКРАЇНА Центральний м.Одеса вул.Краснова, буд. 6/1
АЕ №286610
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, термін дії
необмежений
12.10.2013
048-233-46-75
048-233-46-75
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Депозитарна діяльність по зберіганню цінних папері на особових рахунках
у цінних паперах

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

25.08.2010

17/14/1/10

Миколаївське
територіальне
управління ДКЦПФР

UA4000096853

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

0.25

16949408

4237352.00

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

Акції емітента не включені до лістингу на фондовій біржі., знаходяться в позабіржовому списку. Додатковi емiсiї ЦП в звiтному перiодi не було.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПАТ "Коблево" засновано згiдно рiшення Березанської районної Ради Миколаївської
обл. №17вiд 22.05.1998р., шляхом перетворення державного комунального пiдприємства
радгосп "Росiя" Товариство є правонаступником радгоспу "Росiя".

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
ПАТ "Коблево" має основне виробництво у с. Коблево, не має дочірніх підприємств,
філій та представництв.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2014 рік складає 272 осіб
Облікова чисельність штатних працівників на 31.12.2014 року складає 320 осіб. Фонд
оплати праці в 2014 році склав 11669,1 тис грн. Кадрова політика товариства
направлена на забезпечення потреб виробництва.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
ПАТ "Коблево" не належить до будь-яких об"єднань підприємств, в складі акціонерів
має 4 юридичні особи

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
ПАТ "Коблево" не проводить спільну діяльність з іншими організаціями,
підприємствами, установами, в статутні капітали інших товариств не вносило внески

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї Товариства з боку третіх осіб в звiтному перiодi не
надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
ПАТ "Коблево" застосовує норми и методи нарахування амортизацiї основних засобiв
передбачених Законом про бухгалтерський облiк та податковим законодавством.
Знос основних засобiв нараховується лiнiйним методом , рiвними частками к
первiсної вартостi протягом всього перiоду нарахування зносу.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Основними видами дiяльностi ПАТ є
виноградних культур

виробництво вина в пляшках, вирощування

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв не було. Пiдприємство не планує будьякi значнi iнвестицiї.
Придбано основних засобів на суму 51829 тис грн, а саме будинки, споруди,
передавальні пристрої, машини та обладнання, інструменти, прилпди та інвентар,
вибуло основних засобів на суму 2390 тис грн, а саме: машини та обладнання

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація
ПАТ "Коблево" у звітному періоді не укладало правочинів з власниками істотної
участі, членами наглядової ради, та виконавчого органу, афілійованими особами

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Емiтент використовує власнi основнi засоби. Будь-яких значних правочинiв емiтента
щодо основних засобiв в звiтному перiодi не було. Ступiнь використання обладнання
- 100%. мiсцезнаходження основних засобiв - на митнiй територiї України.
Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. ПАТ
"Коблево" збудувало нове спиртосховище, яке вiдповiдає всiм технологiчним умовам
зберiгання спирту, який iде на виробництво крiплених та десертних вин. Будiвництво
спиртосховища вiдбулося за рахунок власних коштiв пiдприємства. ПАТ "Коблево"
займається будiвництвом нового цеху розливу, у зв'язку з чим веде проектнi роботи.
Роботи вiдбувається за рахунок власних коштiв пiдприємства.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень

Джерелом сировини для виготовлення основної продукцiї є виноматерiал, який
пiдприємство виготовляє iз винограду закупленого в господарствах району. В Українi
вiдсутня достатня сировинна база "виноград" оскiльки був знищений в 1986 роцi.
Недостатньо коштiв на його вирощування.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
У звітному періоді товариство не сплачувало штрафних санцій за порушення вимог
чинного законодавства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Основним джерелом фiнансування є кошти від виробничо-господарської діяльності.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кінець звітного періоду укладених та не виконаних договорiв ПАТ не має.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Основними планами вiдносно майбутньої дiяльностi емiтента є:
1. Збiльшити сировинну базу шляхом закупiвлi сировини у населення та пiдприємств
первинного виноробства;
2. Насадження нових саджанцiв винограду;

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки не ведуться. Планiв щодо проведення немає. В звiтному
перiодi кошти на дослiдження та розробки не витрачалися.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року,
стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною
в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі,
сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається
справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
У звітному періоді товариство не приймало участь у судових справах.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Цiннi папери емiтента до лістингу на фондовій біржі не включені, обертаються
вільно, включені в позабіржовий список

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
46824.000
88737.000

- будівлі та споруди

26644.000

26644.000

0.000

0.000

26644.000

26644.000

- машини та обладнання

19101.000

61014.000

0.000

0.000

19101.000

61014.000

- транспортні засоби

938.000

938.000

0.000

0.000

938.000

938.000

- інші

141.000

141.000

0.000

0.000

141.000

141.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

46824.000

88737.000

0.000

0.000

46824.000

88737.000

Найменування основних
засобів

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
0.000
0.000

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
46824.000
88737.000

Пояснення : Знос основних засобiв на кiнець 2014 року складає 52,7 % , Обмежень на
використання майна емiтента немає. Значних правочинiв емiтента щодо основних
засобiв не було. Мiсцезнаходження основних засобiв - на митнiй Територiї України.
Екологiчнi питання, не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Ведеться
капiтальне будiвництво нового цеху розливу.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)
Статутний капітал (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

104406

123541

4237

4237

4237
4237
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР
Опис
(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних
виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Розрахункова вартість чистих активів(104406.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
Висновок
капіталу(4237.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець
року.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
Х
Х

Дата
погашення

Х

Х

0.000
Х

д/н
Х

0.000
Х
Х

д/н
Х
Х

Х

Х

0.000
Х
Х
Х
Х

д/н
Х
Х
Х
Х

Кредити банку, у тому числі :
Х
0.00
Зобов'язання за цінними паперами
Х
0.00
у тому числі за облігаціями (за кожним
Х
0.00
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
Х
0.00
власним випуском):
0
д/н
0.00
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
Х
0.00
випуском):
0
д/н
0.00
За векселями (всього)
Х
0.00
за іншими цінними паперами (у тому числі за
Х
0.00
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
Х
0.00
права (за кожним видом):
0
д/н
0.00
Податкові зобов'язання
Х
1610.00
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Інші зобов'язання
Х
183125.00
Усього зобов'язань
Х
184735.00
Опис Iнформацiя про зобов"язання ПАТ "Коблево" наведена в Аудиторському висновку

Х
Х
Х

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата
Дата
оприлюднення
виникнення
повідомлення у
події
стрічці новин
1
2
29.04.2014
30.04.2014

Вид інформації
3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

1
2
3

Рік
2012
2013
2014

Кількість зборів, усього
1
1
2

У тому числі позачергових
0
0
1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
Реєстраційна комісія створена призначена наглядовою радою

Ні

X
X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю) ?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше
Згідно ЗУ голосування проводилось Бюлетенями

Ні
X

X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
Прийняте рішення про порядок виплати дивідендів

Ні
X
X
X
X
X
X

X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)
5
5
0
0
0
0

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
Іншого не передбачено Комітети у складі наглядової ради не створювались

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше
Члени наглядової ради, які працюютьу товаристві отримують заробітну плату

Ні
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть) У внутрішніх документах не викладені вимоги до членів наглядової ради
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Інше (запишіть) Іншого не передбачено
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 2
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?

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та
членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та
членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та
членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та
членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та
членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів виконавчого
органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

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) Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Інших положень не передбачено

Так
X
X
X
X
X
X
X

Ні

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Публікується у
Документи
Копії
Інформація
Інформація
пресі,
надаються для документів розміщуєтьс
розповсюд
жується на
оприлюднюється в
ознайомлення
надаються
я на власній
загальнодоступній
безпосередньо
на запит
інтернет
загальних
зборах
базі НКЦПФР про в акціонерному акціонера
торінці

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
управління товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

ринок цінних
паперів

товаристві

акціонерного
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

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
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
Виконавчий орган разом з наглядовою радою

Ні
X
X

X

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

Ні
X
X
X

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
В звітному періоді аудитора не змінювали

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

Ревізійна комісія ( ревізор )
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть) Перевірку здійснювала ревізійна комісія

Так
X

Ні
X
X
X
X

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

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради

Так
X

Ні
X
X

За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть) Іншого не передбачено

X
X

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних
трьох років?
Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть) Ведутьсс консультаці щодо доцільності залученн якредитів банків

Ні
X
X
X
X

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 наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України, протягом останніх трьох років? (так/ні) 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: 11.11.2011;
яким органом управління прийнятий: Товариством не приймався кодекс корпоративного управління
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть, яким чином її оприлюднено: кодекс корпоративного управління не оприлюдновався
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.
д\н

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акцiонерне товариство "КОБЛЕВО"
Територія МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ВИНОГРАДНИХ ВИН
Середня кількість працівників 280
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 57453 Миколаївська область Березанський с.Коблево вул.Одеська,
6, т.05153 20-100
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

2015

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Коди
01
01
00413966
4820900000
112

за КВЕД

11.02

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р.
Форма № 1
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових біологічних
активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

Код за ДКУД

1801001

Код
На початок
На кінець
На дату перерядка звітного періоду звітного періоду ходу на МСФЗ
2
3
4
01.01.2012
-1000
637
3050
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020
1021

1009
372
40325
46824
138198
91374
-16020
24158

3877
827
4360
88737
187630
98893
-14812
24158

1022

8138

9346

------------

1030

--

--

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1035
1040
1045
1090
1095

----103806

----110959

1100

107354

108659

1101
1102
1103
1104
1110

21476
79758
3451
2669
--

26707
72684
6694
2574
--

1125

1291

22162

1130

25413

14979

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи

1135
1136
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1190

2542
272
27685
-2908
13
2895
506
2557

2231
249
27761
-405
12
393
507
1478

--------------

----------

Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1195

170256

178182

1200

--

--

1300

274062

289141

----

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

1400

4237

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

-82923
1114
35267
--123541

-82923
1114
16132
--104406

1500

--

--

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1510
1515
1520
1525
1595

------

------

1600

--

--

1610

--

--

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
учасниками
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1615
1620
1621
1625
1630

56538
661
-237
478

75036
1610
-277
606

1635

108

--

1640

--

28148

1660
1665
1690
1695

576
5110
86813
150521

-4606
74452
184735

1700

--

--

Баланс

1900

274062

289141

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

На кінець
На дату перезвітного періоду ходу на МСФЗ
4
5
-4237
---------

-------

--

-------------

--

Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду склав 16132 тис грн, резервний
капітал складає 1114 тис грн.
Інші Примітки до балансу наведені в аудиторському висновку та в Пиимітках до
балансу за МСФЗ
Голова правлiння

___________

Козлiвська Вiра Михайлiвна

_____
(підпис)

Головний бухгалтер

___________
_____
(підпис)

Войтенко Олександр Анатолійович

Дата (рік, місяць, число)

2015

за ЄДРПОУ

Підприємство Публічне акцiонерне товариство "КОБЛЕВО"

Коди
01
01
00413966

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2014 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

266097

217001

2050

(206743)

(175411)

2090

59354

41590

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
4324
(7272)
(32592)
(4676)

(--)
2232
(5912)
(21155)
(4558)

2190

19138

12197

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(--)
--577
(--)
(--)
(4)

(--)
--93
(--)
(--)
(3)

2290

19711

12287

2295
2300

(--)
-3579

(--)
-3741

2305

--

--

2350

16132

8546

2355

(--)

(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

---

---

2455

--

--

2460
2465

-16132

-8546

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
180549
12024
4479
11425
42806
251283

За аналогічний
період попереднього
року
4
167064
10991
4075
8935
15971
207036

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
16949408
16949408
0.50420640

За аналогічний
період попереднього
року
4
16949408
16949408
0.45736110

2615

0.50420640

0.45736110

2650

--

--

Чистий дохід від реалізації продукції в 2014 році склав 266097 тис грн,
товариством отримано чистий прибуток у звітному році у сумі 16132 тис грн
Інші Примітки до звіту про фінансові результати наведені в аудиторському висновку
Голова правлiння

___________

Козлiвська Вiра Михайлiвна

_____
(підпис)

Головний бухгалтер

___________
_____
(підпис)

Войтенко Олександр Анатолійович

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акцiонерне товариство "КОБЛЕВО"

за ЄДРПОУ

2015

Коди
01
01
00413966

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2014 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження від повернення авансів
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на прибуток
Зобов'язання з податку на додану вартість
Зобов'язання з інших податків і зборів
Витрачання на оплату повернення авансів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

339917

303423

3005
3006
3010
3011
3020
3035
3095

----8932
51
4488

--90
90
397
-110132

3100

(246329)

(247921)

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3140
3190
3195

(9604)
(4884)
(53723)
(3549)
(13520)
(36654)
(822)
(6783)
31243

(8721)
(4420)
(38055)
(3383)
(9285)
(25387)
(3248)
(104620)
7057

3200

--

--

3205

189

15

3215

--

--

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(--)

3260
3270
3290
3295

(15510)
(--)
(--)
-15321

(4212)
(--)
(--)
-4197

3300

--

--

3305
3340

68000
--

---

3345

(--)

(--)

3350
3355
3390
3395
3400
3405
3410
3415

78250
(6353)
(2020)
-18623
-2701
2908
198
405

-(--)
(--)
-2860
110
-62
2908

ПРимiтки до звiту про рухгрошових коштiв наведенi в Аудиторському висновку

Голова правлiння

___________

Козлiвська Вiра Михайлiвна

_____
(підпис)

Головний бухгалтер

___________
_____
(підпис)

Войтенко Олександр Анатолiйович

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акцiонерне товариство "КОБЛЕВО"

2015

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00413966

Звіт про власний капітал
за 2014 рік
Форма № 4

Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників : Внески
до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Код за ДКУД

1801005

НерозподілеЗареєстний
рований Капітал ДодатРезерНеопла- ВилуКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
тий
капітал
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
4000
4237
-82923
1114
35267
---

Всього

10
123541

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

4237

--

82923

1114

35267

--

--

123541

4100

--

--

--

--

16132

--

--

16132

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

-35267

--

--

-35267

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--4237

----

--82923

--1114

--19135
16132

----

----

--19135
104406

Примiтки до звiту про власний капiтал наведенi в аудиторському висновку
Голова правлiння

___________

Козлiвська Вiра Михайлiвна

_____
(підпис)

Головний бухгалтер

___________
_____
(підпис)

Войтенко Олександр Анатолiйович

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки
до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 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: secretar@koblevo.ua
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 2014 рiк складає 271
осiб. Облiкова чисельнiсть штатних працiвникiв на 31.12.2014р. складає 320 осiб.
1.11. Акцiонерами пiдприємства є:
Фiзичнi особи - 590 якi володiють 42,095% акцiй Статутного фонду;
Юридичнi особи - 4, якi володiють 57,905% акцiй Статутного фонду.
У тому числi акцiонери, якi володiють бiльш нiж 10% Статутного фонду:
ТОВ "Баядера Холдiнг" - 43,41258% Статутного фонду, ТОВ "Дiкксон" - 14,4924%
Статутного фонду.
Статутний капiтал складає 4237352,58 грн.
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.

2.

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 № 3 вiд 02.01.2012р.
-

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 2500 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
2500 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 31.12.2014р. складають: первiсна
вартiсть - 3877 тис.грн.; накопичена амортизацiя - 827 тис.грн.; залишкова
вартiсть - 3050 тис.грн., це авторське право та сумiжнi з ним права.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї - 4360 тис.грн., а саме: капiтальне будiвництво
- 470 тис.грн., придбання (виготовлення) основних засобiв - 3769 тис.грн.,
нематерiальних активiв - 121 тис.грн. За звiтний рiк надiйшло незавершених
капiтальних iнвестицiй на загальну суму 18730 тис.грн., та вибуло за рахунок
введення в експлуатацiю на загальну суму 54695 тис.грн.
Основнi засоби: згiдно балансу основнi засоби станом на 31.12.2014р. складають:
первiсна вартiсть - 187630 тис.грн.; знос - 98893 тис.грн.; залишкова вартiсть 88737 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на звiтну дату за видами активiв
складає:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 116196 тис.грн.;
Машини та обладнання - 68923 тис.грн.;
Транспортнi засоби - 1230 тис.грн.;
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 602 тис.грн.;
Iншi основнi засоби - 173 тис.грн.

Бiблiотечнi фонди - 18 тис.грн.;
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 488 тис.грн.
Протягом 2014 року товариством придбано та введено в експлуатацiю основних засобiв
на загальну вартiсть 51829 тис.грн., а саме: будинки, споруди та передавальнi
пристрої - 36848 тис.грн., машини та обладнання - 14804 тис.грн., iнструменти,
прилади, iнвентар - 129 тис.грн.; бiблiотечнi фонди - 1 тис.грн., малоцiннi
необоротнi матерiальнi активи - 46 тис.грн. Довгостроковi бiологiчнi активи первiсна вартiсть - 24158 тис.грн.; накопичена амортизацiя - 9346 тис.грн.;
залишкова вартiсть - 14812 тис.грн. - це багаторiчнi насадження,виноградники.
Виробничi запаси на кiнець звiтного перiоду становлять 26707 тис.грн., саме:
сировина i матерiали - 19859 тис.грн., купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi
вироби - 3135 тис.грн., паливо - 203 тис.грн., тара i тарнi маерiали - 419
тис.грн., будiвельнi матерiали - 435 тис.грн.; запаснi частини - 1137 тис.грн.,
iншi матерiали - 1474 тис.грн., малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 45
тис.грн.
Готова продукцiя - 6694 тис.грн.
Товари - 2574 тис.грн.
Незавершене виробництво - 72684 тис.грн.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, прослуги на кiнець звiтного перiоду
складає 22162 тис.грн. У 2014 роцi резерв не створювався у зв'язку з вiдсутнiстю
сумнiвних боргiв станом на 01.01.2014р.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом- 2231 тис.грн., за виданими
авасами - 14979 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 27761 тис.грн..
Грошовi кошти та їх еквiваленти: в нацiональнiй валютi - 405 тис.грн,у тому числi
каса - 12 тис.грн., в iноземнiй валютi - 393 тис.грн. Витрати майбутнiх перiодiв 507 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 - 16132 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 2014 роцi отримано
дохiд в сумi 358058 грн., який складається: дохiд вiд реалiзацiї готової
виноробної продукцiї - 353309 тис.грн., дохiд вiд реалiзацiї товарiв - 1773
тис.грн., дохiд вiд реалiзацiї робiт i послуг - 2976 тис.грн.
Витрати товариства за звiтний перiод склали 251283 тис.грн., в т.ч. собiвартiсть
реалiзованої готової продукцiї - 204173 тис.грн., собiвартiсть товарiв - 1029
тис.грн., собiвартiсть робiт i послуг - 1541 тис.грн., адмiнiстративнi витрати 7272 тис.грн., витрати на збут - 32592 тис.грн., iншi операцiйнi витрати - 4676
тис.грн. Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi у 2014 роцi склав 3579
тис.грн. За звiтний перiод Товариством отримано прибуток в сумi 16132 тис.грн., на
7586 тис.грн. бiльше, нiж у 2013 роцi.
Голова правлiння ПАТ "Коблево"
В.М. Козлiвська
Головний бухгалтер
О.А. Войтенко

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

Товариство з обмеженою відповідальністю
Аудиторська фірма "Трансаудит" , Аудитор
Яворська Н.М.., сертифікат аудитора серії А
№000658

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

23865010

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 2, тел. 066-137-08-72

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

1463
26.01.2001
дн
дн
дн
д/н
дн

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства "Коблево" за 2014 рік.
1. Адресат: власники цінних паперів, наглядова рада та правління емітента
2. Вступний параграф
2.1.1. Основні відомості про емітента
Публічне акціонерне товариство "Коблево", код за ЄДРПОУ 00413966, місце
знаходження 57453, Миколаївська обл..,Березанський р-н,с.Коблеве,
вул..Одеська,буд.6 електронна адреса sucretar@koblevo.ua, дата первинної державної
реєстрації (як відкрите акціонерне товариство) - 13.08.1998 р., дата реєстрації
публічним акціонерним товариством - 19.10.2011 р., кількість акціонерів - 594, в
тому числі юридичні особи - 4 , фізичні особи - 590,середня кількість працівників
- 280. В 2014 році вносились зміни до статуту щодо порядку доведення до відома
акціонерів про пудсумки голосування.
Види діяльності, на які АТ в звітному році мало ліцензії:
на право оптової торгівлі алкогольними напоями;
на виробництво алкогольних напоїв (виноробна продукція);
на право здійснення експорту алкогольних напоїв;
на право здійснення імпорту алкогольних напоїв;
роздрібна торгівля алкогольними напоями;
роздрібна торгівля тютюновими виробами;
2.1.2. Опис аудиторської перевірки (звіт щодо вимог законодавчих та нормативних
актів)
Нами згідно Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг (надалі, МСА) та Вимог до аудиторського
висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів
облігацій місцевої позики), затверджених Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку рішенням від 29.09.2011 р. № 1360 та зареєстрованих Міністерством
юстиції України 28.11. 2011 р. за № 1358/20096, а також роз'яснень до цих Вимог,
затверджених рішенням комісії від 03.04. 2012 р. № 472, проведено аудит повного
пакету фінансової звітності Публічного акціонерного товариства " Коблево "в складі
Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12. 2014 р., Звіту про фінансові
результати (Звіту про сукупний дохід) за 2014 р., Звіту про рух грошових коштів
(за прямим методом) за 2014 р., Звіту про власний капітал за 2014 р., а також
пояснювальних Приміток до цієї звітності.
2.2. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне
подання фінансових звітів
Управлінський персонал товариства несе відповідальність за:
- вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне вживання;
- застосування обґрунтованих облікових оцінок і розрахунків;

- дотримання вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі, МСБО) або
розкриття всіх істотних відхилень від МСБО в примітках до фінансового звіту;
- підготовку фінансового звіту згідно МСБО, виходячи з припущення, що товариство
продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, коли
таке припущення не буде правомірним;
- облік і розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які
вимагають коригування або розкриття;
- розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо
будуть в найближчому майбутньому;
- достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити
або гарантії від імені керівництва;
- розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи
внутрішнього контролю в товаристві;
- вживання заходів в межах своєї компетенції для захисту активів товариства;
- виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань.
2.3. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на
основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит здійснено відповідно до положень
МСА, які вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова
звітність не містить суттєвих перекручень та викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказів стосовно сум і їх розкриття і фінансовій звітності. Вибір процедур
визначається судженням аудитора, включно щодо оцінки ризиків суттєвих викривлень
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. З метою застосування цих чи
інших процедур при виконанні оцінки ризиків аудитором досліджуються заходи
внутрішнього контролю, пов'язані з складанням та достовірним поданням акціонерним
товариством фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію.
Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики,
прийнятність виконаних управлінським персоналом облікових оцінок та оцінку
загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення
нашої думки.
3. Модифікована аудиторська думка щодо повного комплекту фінансових звітів.
3.1. Підстави для висловлення умовно-позитивної модифікованої думки
3.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора
Параграфом 4а Міжнародного стандарту аудиту 501 "Аудиторські докази - додаткові
міркування щодо відібраних елементів" передбачено: якщо запаси підприємства є
суттєвими для фінансової звітності підприємства, аудитор повинен отримати достатні
та прийнятні аудиторські докази щодо їх наявності і стану шляхом присутності під
час інвентаризації. Якщо ж аудитор не має можливості отримати достатні та
прийнятні аудиторські докази щодо наявності та стану запасів, він відповідно до п.
13 Міжнародного стандарту аудиту 705 "Модифікації думки у звіті незалежного
аудитора" не може підтвердити фінансову звітність підприємства - суб'єкта аудиту,
а повинен висловити умовно-позитивну думку або відмовитись від висловлення думки
щодо фінансової звітності. Договір щодо аудиту було укладено в грудні 2014 р.,
але аудитора не було залучено до участі в річній інвентаризації.
3.1.2. Інші факти та обставини, які впливають на достовірність фінансової
звітності
В ПАТ "Коблево" не ведеться аналітичний облік додаткового капіталу.
3.2. Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться мова в
попередніх параграфах і які не мають всеохоплюючого впливу, фінансова звітність
відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного
акціонерного товариства "Коблево" та його фінансові результати і рух грошових
коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до вимог МСБО. Фінансові
результати звітного року (валюта балансу 289141 тис. грн., чистий дохід 266097
тис. грн., чистий прибуток 16132 тис. грн.), відображені в фінансовій звітності,
підтверджуються.
4. Інша допоміжна інформація
4.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства
За приписами частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України, якщо після
закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів
акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати

відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів
товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого
законом, товариство підлягає ліквідації. В емітента цінних паперів вартість
чистих активів в звітному та попередньому роках (відповідно - 104406 тис. грн. та
123541 тис. грн.) більше статутного капіталу на кінець 2014 року ( 100169 тис.
грн.).
4.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала
аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів
Параграфом 1 МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в
документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено
відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації. Аудитор ознайомлюється з
нею оскільки суттєві невідповідності між перевіреною аудитором фінансовою
звітністю та іншою інформацією ставлять під сумнів достовірність перевіреної
фінансової звітності. Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства
"Коблево" є складовою частиною Додатку 38 до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. N 1591 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 05.02. 2007 р. за N 97/13364. Вона також подається до
державного реєстратора та до органів державної статистики.
Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і будь-яких суттєвих
невідповідностей та/або розбіжностей не ідентифіковано.
4.3. Виконання товариством значних правочинів
За приписами пункту 4 частини першої статті 2 Закону України "Про акціонерні
товариства" - значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством
власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна
(робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості
активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. За приписами
частини першої статті 70 того ж закону рішення про вчинення значного правочину,
якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до
25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. Статутом акціонерного
товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до
значного правочину. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення
значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на
розгляд загальних зборів.
Аудитом встановлено, що в звітному році товариство не здійснювало значних
правочинів
4.4. Стан корпоративного управління
Корпоративне управління це система відносин між виконавчим органом товариства,
його радою, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Корпоративне управління
окреслює межі, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих
завдань, здійснення моніторингу діяльності товариства. Наявність ефективної
системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу, компанії
заохочуються до більш ефективного використання ресурсів, що створює базу для
зростання. Нову редакцію Принципів корпоративного управління України, затверджено
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01. 2008 р.
N 52. Внаслідок виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану
корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, згідно з положеннями
Закону України "Про акціонерні товариства" можна сформулювати судження щодо:
відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону
України "Про акціонерні товариства" та вимогам його статуту;
відповідного відображення інформації про стан корпоративного управління у розділі
"Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного
товариства, яка складається згідно до вимог "Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів", затверджених рішенням Комісії від 03.12.2013 р. N
2826, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.13.2013 р. за N 2180/24712.
4.5. Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства
МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті
фінансової звітності" передбачено виконання аудитором низки процедур, характер,
час та обсяг яких відповідають оціненим ризикам суттєвого викривлення внаслідок
шахрайства на рівні фінансової звітності. За результатами зазначеного виконання в
акціонерному товаристві не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства.
5. Основні відомості про аудиторську фірму

5.1. Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код за
ЄДРПОУ 23865010
5.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за N 1463
видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. N 98
та чинне до 30.11. 2015 р.)
5.3. Місцезнаходження: 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 і номер договору на проведення аудиту - договір від 04. 12. 2014 р. №
1506/Я.
7. Дата початку та дата закінчення аудиту - відповідно 04.12. 2014 р. - 24.01.
2015 р.
8. Незалежний аудитор, виконуючий обов'язки директора фірми "Трансаудит"
Яворська Н.М.
(Чинний сертифікат АПУ серії А № 000658)
9. Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) - 24.01. 2015р.
М.П.

Звіт щодо дотримання законодавчих та нормативних актів з бухгалтерського обліку та
аналіз фінансового стану Публічного акціонерного товариства "Коблево"
1. Стан бухгалтерського обліку у товаристві
Суб'єктом аудита виконувався бухгалтерський облік господарських операцій щодо
майна і результатів своєї діяльності в натуральному вимірі та в узагальненому
грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх
відображення. Бухгалтерський облік ґрунтувався на МСБО. Підставою для
бухгалтерського обліку господарських операцій були первинна документація, всі
дані, що зафіксовані в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку
шляхом подвійного запису. Стан первинних документів та облікових реєстрів добрий.
Отже, є аналітична база для забезпечення детальних даних для прийняття
управлінських рішень та формування фінансової, податкової та статистичної
звітності.
Облікова політика товариства (відповідно до вимог статті 1 Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність" та МСБО, як сукупність принципів,
методів і процедур, що використовуються товариством в поточному обліку та для
складання і подання фінансової звітності. Вона була визначена наказом по
товариству від 02.01. 2012 р. N 3. Протягом 2012-2014 рр., змін до неї не
вносилось.
Аудитором досліджені питання, сформульовані МСА 510 "Перше завдання - залишки на
початок періоду", і з огляду на аудиторський висновок за 2013 р., незмінність
облікової політики та ретельне порівняння рядків форм фінансової звітності (беручи
до уваги зміну нумерації рядків), встановлено, що початкові (2014 р.) залишки по
рахунках товариства є достовірними.
Складання і надавання користувачам фінансової звітності робилось своєчасно.
Звітність складена в національній валюті України - гривні, при цьому дані в
звітності наведені із заокругленням до цілих тисяч гривень.
Товариство застосовувало загальну систему оподаткування.
Показники в звітних формах товариства узгоджені відповідно до Методичних
рекомендацій з перевірки порівнянності фінансових звітів, затверджених наказом
Мінфіну від 11.04. 2013 р. № 476 зі змінами, затвердженими наказами від 27.06.
2013 р. та від 30.12. 2013 р. № 1192
Вбачається, що поточний бухгалтерський облік, який є підґрунтям для
складання фінансової звітності, з певними обмеженнями був повним та відповідав
приписам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" та чинним П(С)БО.
2. Аналіз показників фінансової звітності
Аналіз показників фінансового стану товариства виконано в таблиці, при цьому
показники ліквідності та платоспроможності обчислено станом на 31.12. 2014 р., а
показники рентабельності - за 2014 р.
Показники та формули їх розрахунку
р.)
Оптима-льне зна-чення
1.Коефіцієнти ліквідності:
1.1. Поточної ліквідності або покриття
Підсумок розділів ІІ - ІII активу

Значення на 31.12. 2014р. (за 2014

К1.1= ------------------------------------------------Підсумок розділів ІІ - V пасиву
1.2. Термінової або швидкої ліквідності
Підсумок розділів ІІ - ІII активу - рядки (1100-1110)
К1.2= ---------------------------------------------Підсумок розділів ІІ - V пасиву
1.3. Абсолютної або критичної ліквідності
Грошові кошти та їх еквіваленти (код рядку 1165)
К1.3= -----------------------------------------------------------Підсумок розділів ІІ - V пасиву

1,0

0,4

0

більше 2,0

1,0-2,0

0,25 - 0,5
2. Коефіцієнт фінансової стійкості або фінансування
( покриття зобов'язань власним капіталом)
Підсумок розділів ІІ - V пасиву
К2= --------------------------------------------------Підсумок І розділу пасиву

1,8

менше 1,0
3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)
І розділ пасиву балансу
К3= ----------------------------------Всього за активами балансу

0,4

0.25-0,5
4. Рентабельність собівартості
чистий прибуток/збиток (код рядку 2350 ф.2)
К4= ------------------------------------------------ х 100%
(код рядку 2050 ф. 2)

7,8
5. Рентабельність реалізації

чистий прибуток/збиток (код рядку 2350 ф.2 )
К5= --------------------------------------------х 100%
(код рядку 2000 ф. 2)6,1
5. Рентабельність активів
чистий прибуток/збиток (код рядку 2350 ф.2 )
К5= ---------------------------------------------------х 100%
ф. 1 (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) / 2)
5,7
більше 0

З таблиці вбачається, що фінансовий стан емітента в звітному році був задовільним
, товариство господарювало з прибутками . Дані фінансової звітності реально
відображають фактичний фінансовий стан товариства.
Протягом звітного року не відбувалось дій, які могли суттєво вплинути на фінансигосподарський стан та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.
Маються підстави для висловлення думки (відповідно до МСА 570 "Безперервність")
про можливість безупинного функціонування Публічного акціонерного товариства
"Коблево", як суб'єкта господарювання.
(чинний сертифікат АПУ серії А № 000658 від 25.01. 1996 р.)
Виконуючий обов'язки директора фірми Трансаудит", незалежний аудитор
23.01. 2015 р.
Яворська Н.М

