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)

12.04.2016

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 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. Коблеве Одеська, 6

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

(05153) 2-01-00 (05153) 2-01-00

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

12.04.2016
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація
розміщена на сторінці

www.koblevo.ua
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі
Інтернет
(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

X

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)

X

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

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публічне акціонерне 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
306

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

10. Органи управління
підприємства

Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів. Виконавчим органом
Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.
У Товариствi утворено Наглядову раду, яка здійснює захист прав акціонерів.
Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства
загальні збори обирають Ревізійну комісію.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

Публічне акціонерне товаристо "Восток"

2) МФО банку

307123

3) Поточний рахунок

26000010126498

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який д/н
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
5) МФО банку

д/н

6) Поточний рахунок

д/н

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Роздрібна торгівля алкогольними напоями

серія АЕ №632140

22.05.2015

Головне управління ДФС в Миколаївській обл.

31.05.2016

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
Роздрібна торгівля алкогольними напоями
Опис

Здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями. У разі виникнення виробничої необхідності термін дії виданої ліцензії
(дозволу) буде продовжено.
Серія ІА №000498

10.02.2012

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

. .

Здійснення діяльності, пов'язаної з імпортом алкогольних напоїв. У разі виникнення виробничої необхідності термін дії виданої
ліцензії (дозволу) буде продовжено.
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). У разі виникнення виробничої необхідності термін дії виданої ліцензії
(дозволу) буде продовжено.
серія ЕА №001029

27.07.2013

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

27.07.2017

Здійснення експорту алкогольних напоїв. У разі виникнення виробничої необхідності термін дії виданої ліцензії (дозволу) буде
продовжено.
Серія АВ №565358

22.12.2011

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

20.12.2016

Здійснення оптової торгівлі алкогольними напоями. У разі виникнення виробничої необхідності термін дії виданої ліцензії (дозволу)
буде продовжено.
Серія АЕ №404829

23.05.2014

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

29.05.2016

Здійснення роздрібної торгівля тютюновими виробами. У разі виникнення виробничої необхідності термін дії виданої ліцензії
(дозволу) буде продовжено.
серія АЕ №632141

22.05.2015

Головне управління ДФС в Миколаївській обл.

29.05.2016

Здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями. У разі виникнення виробничої необхідності термін дії виданої ліцензії
(дозволу) буде продовжено.

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1) найменування
2) організаційно-правова
форма
3) код за ЄДРПОУ
4) місцезнаходження
5) опис

Товариство не приймало участь у створеннi юридичних осiб.

д/н
д/н
д/н

14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
( для акціонерних товариств )
Дата введення
посади
корпоративного
секретаря

Дата призначення
особи на посаду
корпоративного
секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду
корпоративного секретаря

1

2

3

д/н

д/н

У Товариствi посада корпоративного секретаря вiдсутня.

Опис

У Товариствi посада корпоративного секретаря вiдсутня.

15. Інформація про рейтингове агенство

Найменування рейтингового агентства

Ознака рейтингового агентства
(уповноважене, міжнародне)

Дата визначення або поновлення
рейтингової оцінки емітента або
цінних паперів емітента

Рівень кредитного рейтингу емітента або
цінних паперів емітента

1

2

3

4

Товариство не користується послугами
рейтингового агенства.

д/н

д/н

д/н

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

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 "Баядера
Холдинг"

34928643

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

32.287980000000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"ДIККСОН"

33313174

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

24.312550000000

Приватне пiдприємство "Баядєра"

13491057

84601 м. Київ д/н м. Київ Озерянiвська, 2

0.000010000000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Капiтал
Холдинг"

32911465

02088 м. Київ д/н м. Київ 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)

Станом на кiнець звiтного перiоду акцiонерами
Товариства є 590 фiзичних осiб.

д/н д/н д/н

43.399450000000
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 України 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**
32
6) стаж роботи (років)**
Iнкерманський завод, iнженер-технолог
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
21.04.2011 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Голова правлiння - голова виконавчого органу, керує роботою Правлiння, без довiреностi
представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї визначеної
статутом товариства. Обов'язок Голови правлiння полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю
виконавчого органу емiтента, який в свою чергу здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства,
що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. Повноваження та
обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою iнструкцiєю. Голова правління має право без
довіреності діяти від імені товариства відповідно до рішень колегіального виконавчого органу, в тому
числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та
давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. До повноважень та
обов'язків Голови правління, відноситься, зокрема: здійснення у складі Правління керівництва
господарською діяльністю Товариства; виконання покладених на Правління рішення Загальних зборів,
планування діяльності Товариства; пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів
фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми
виплати дивідендів, винесення їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів; прийняття
рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання
кредитів, якщо сума угоди не перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою; прийняття рішення про
розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів та
обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких угод, якщо сума угоди
перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою; розроблення поточних фінансових звітів; інше. Посадова
особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Винагорода за звітний період заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня. Обгрунтування
змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням
Загальних зборів. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 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 України 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**
44
6) стаж роботи (років)**
ДП "Агро -Коблево"
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
21.04.2011 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння,
вiдповiдно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом
Товариства та посадовою інструкцією. До повноважень та обов'язків члена правління, відноситься,
зокрема: здійснення у складі Правління керівництва господарською діяльністю Товариства; виконання
покладених на Правління рішення Загальних зборів, планування діяльності Товариства; пропозиції з
розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно
до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, винесення їх на розгляд Наглядової
ради та Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим
майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, якщо сума угоди не перевищує ліміт
встановлений Наглядовою радою; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном
Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової
ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою;

розроблення поточних фінансових звітів; інше. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких
iнших пiдприємствах. Як член правління, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді
члена правління. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства
відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Член правлiння
1) посада
Буров Валерiй Миколайович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ВА 734376 10.06.1997 Калiнiнським РВ УМВС м.Горлiвки
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Донецької областi
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1972
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
20
6) стаж роботи (років)**
ТОВ "Баядера Холдінг" Директор Департаменту з
7) найменування підприємства та
корпоративних фінансів
попередня посада, яку займав**
21.04.2011 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння,
вiдповiдно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом
Товариства та посадовою інструкцією. До повноважень та обов'язків члена правління, відноситься,
зокрема: здійснення у складі Правління керівництва господарською діяльністю Товариства; виконання
покладених на Правління рішення Загальних зборів, планування діяльності Товариства; пропозиції з
розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно
до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, винесення їх на розгляд Наглядової
ради та Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим
майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, якщо сума угоди не перевищує ліміт
встановлений Наглядовою радою; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном
Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової
ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою;
розроблення поточних фінансових звітів; інше. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких
iнших пiдприємствах. Як член правління, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді
члена правління. Винагорода за звітний період за основним місцем роботи у Товаристві - заробiтня платня,
згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня. Обгрунтування змін: зміни у
персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних
зборів. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Член правлiння
1) посада
Дибчук Надiя Павлiвна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ЕР 026338 07.05.2002 Березанським РВ УМВС України 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**
середньо-спецiальна
5) освіта**
35
6) стаж роботи (років)**
ДП "Агро -Коблево"
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
21.04.2011 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння,
вiдповiдно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом
Товариства та посадовою інструкцією. До повноважень та обов'язків члена правління, відноситься,
зокрема: здійснення у складі Правління керівництва господарською діяльністю Товариства; виконання
покладених на Правління рішення Загальних зборів, планування діяльності Товариства; пропозиції з
розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно
до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, винесення їх на розгляд Наглядової
ради та Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим
майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, якщо сума угоди не перевищує ліміт
встановлений Наглядовою радою; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном
Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової
ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою;
розроблення поточних фінансових звітів; інше. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких
iнших пiдприємствах. Як член правління, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді
члена правління. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства
відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента 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**

Член правлiння
Мирошниченко Галина Iванiвна

НС 219843 27.12.1996 Соснiвським РВ УМВС в Черкаськiй
областi
1971
вища
12
Начальник відділу податкового планування ТОВ "Баядера
Холдінг",
Начальник управління з бухгалтерського та податкового обліку
ТОВ "Баядера Холдінг"

21.04.2011 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння,
вiдповiдно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом
Товариства та посадовою інструкцією. До повноважень та обов'язків члена правління, відноситься,
зокрема: здійснення у складі Правління керівництва господарською діяльністю Товариства; виконання
покладених на Правління рішення Загальних зборів, планування діяльності Товариства; пропозиції з
розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно
до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, винесення їх на розгляд Наглядової
ради та Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим
майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, якщо сума угоди не перевищує ліміт
встановлений Наглядовою радою; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном
Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової
ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою;
розроблення поточних фінансових звітів; інше. Як член правління, посадова особа не отримує винагороди
від діяльності на посаді члена правління. Обіймає посаду: Начальник управління з бухгалтерського та
податкового обліку ТОВ "Баядера Холдінг", місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Дніпровська
Набережна, 23В. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства
відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Член правлiння
1) посада
Фiалковський Олександр Євгенiйович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ЕО 881825 16.02.2001 Березанським РВ УМВС України 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**
42
6) стаж роботи (років)**
Директор ДП "Агро -Коблево"
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
21.04.2011 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння,
вiдповiдно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом
Товариства та посадовою інструкцією. До повноважень та обов'язків члена правління, відноситься,
зокрема: здійснення у складі Правління керівництва господарською діяльністю Товариства; виконання
покладених на Правління рішення Загальних зборів, планування діяльності Товариства; пропозиції з
розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно
до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, винесення їх на розгляд Наглядової
ради та Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим
майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, якщо сума угоди не перевищує ліміт
встановлений Наглядовою радою; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном
Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової
ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою;
розроблення поточних фінансових звітів; інше. Обіймає посаду: Директор ДП "Агро -Коблево",
місцезнаходження:
57453, Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Коблево, вул. Одеська, 6. Як член правління, посадова особа
не отримує винагороди від діяльності на посаді члена правління. Обгрунтування змін: зміни у
персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних
зборів. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 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**
13
6) стаж роботи (років)**
ПП "Баядера-дистрибьютер", директор-розпорядник;
7) найменування підприємства та
Генеральний директор ТОВ "АТ"
попередня посада, яку займав**
21.04.2011 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння,
вiдповiдно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом
Товариства та посадовою інструкцією. До повноважень та обов'язків члена правління, відноситься,
зокрема: здійснення у складі Правління керівництва господарською діяльністю Товариства; виконання
покладених на Правління рішення Загальних зборів, планування діяльності Товариства; пропозиції з
розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно
до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, винесення їх на розгляд Наглядової
ради та Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим
майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, якщо сума угоди не перевищує ліміт
встановлений Наглядовою радою; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном
Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової
ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою;
розроблення поточних фінансових звітів; інше. Посадова особа обіймає посаду: Директор з маркетингу та
стратегічного розвитку ТОВ "Баядера Логістик", місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Дніпровська
Набережна, 23В. Як член правління, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена
правління. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у
разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа емiтента 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**

Головний бухгалтер
Кубарська Наталя Василiвна
ВЕ 321231 05.09.2002 Микитiвським РВ Горлiвського
МУУМВС України
1965
Вища
25
ТОВ "Авант Трейд" Головний бухгалтер (15.01.2010 31.07.2012); ТОВ "Баядера Логiстик" Головний бухгалтер,
заступник головного бухгалтера (01.08.2012 - 12.06.2015).
01.12.2015 Безстроково

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Посадові обов'язки Головного бухгалтера визначені посадовою інструкцією посадової особи
Товариства. Здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько - фiнансової дiяльностi
пiдприємства, здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових
ресурсiв. Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i його пiдроздiлах на основi
прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю. Органiзовує та контролює складання
розрахункiв щодо використання прибуткiв, затрат на виробництво, платежiв до бюджету. Своєчасно i
правильно складає звiти. Винагорода за звітний період - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом.
Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа емiтента не має. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод відбулися
згiдно Наказу №237 вiд 30.11.2015р., до виконання обов'язкiв приступила з 01.12.2015р.
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

Голова наглядової ради
Безуглов Олексiй Валентинович

ВВ 394555 08.04.1998 Слов'янським МВ УМВС України в
Донецькiй областi
1973
Вища
24
Директор ТОВ "Баядера Холдинг".

попередня посада, яку займав**
29.04.2014 3 роки.
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Повноваження Голови Наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю виконавчого
органу Товариства. До повноважень та обов'язків Голови Наглядової ради відноситься: вимагати та
одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi документи та iнформацiю, що стосуються
дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та
документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку
його дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан
фiнансово-господарської дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі посадових
осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Обов`язки виконує
колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Посадова особа обіймає посаду:
Директор ТОВ "Баядера Холдинг", місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 23В. Як
Голова Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді Голови Наглядової
ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 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 України 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**
35
6) стаж роботи (років)**
Голова Правлiння ПАТ "РАДСАД"
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
29.04.2014 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової
ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист
прав акцiонерiв Товариства. До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься: вимагати та
одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi документи та iнформацiю, що стосуються
дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та
документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку
його дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан
фiнансово-господарської дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі посадових
осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Посадова особа не обiймає
посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших
пiдприємствах. Як член Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді
члена Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 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**
16
6) стаж роботи (років)**
Начальник iнвестицiйного вiддiлу ТОВ "Баядера Логiстик"
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
29.04.2014 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової
ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист
прав акцiонерiв Товариства. До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься: вимагати та
одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi документи та iнформацiю, що стосуються
дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та
документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку
його дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан
фiнансово-господарської дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі посадових
осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Посадова особа не обiймає

посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа займає посаду: Заступник директора фінансового
департаменту ТОВ "Баядера-Холдинг", місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна,
23В. Як член Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена
Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Член наглядової ради
1) посада
Корчинський Анатолiй Миколайович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
НВ 371282 08.09.2005 Хмельницьким МВ УМВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Хмельницькiй обл.
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1974
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
15
6) стаж роботи (років)**
Директор ТОВ "Баядера Логiстик".
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
29.04.2014 3 роки.
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової
ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист
прав акцiонерiв Товариства. До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься: вимагати та
одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi документи та iнформацiю, що стосуються
дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та
документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку
його дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан
фiнансово-господарської дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі посадових
осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Посадова особа не обiймає
посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа обіймає посаду: Генеральний директор ТОВ
"Баядера Холдінг", місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 23В. Як член
Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена Наглядової ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 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**
3
6) стаж роботи (років)**
ТОВ "Алкогольні традиції", асистент відділу стратегічного
7) найменування підприємства та
маркетингу; НГК "Менеджер з маркетингу".
попередня посада, яку займав**
29.04.2014 3 роки.
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової
ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист
прав акцiонерiв Товариства. До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься: вимагати та
одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi документи та iнформацiю, що стосуються
дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та
документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку
його дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан
фiнансово-господарської дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі посадових
осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Посадова особа не обiймає
посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Як член Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди
від діяльності на посаді члена Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа емiтента 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**

Голова ревiзiйної комiсiї
Романовська Лiдiя Олександрiвна

ЕО 778474 24.12.1999 Березанським РВ УМВС в
Миколаївськiй областi
1955

Середньо-спецiальна
5) освіта**
19
6) стаж роботи (років)**
Бухгалтер ПАТ "Коблево", заступник головного бухгалтера
7) найменування підприємства та
ПАТ "Коблево".
попередня посада, яку займав**
29.04.2014 5 років.
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю ревiзiйного
органу Товариства, який в свою чергу контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу
Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до Статуту Товариства.
До повноважень та обов'язкiв голови ревiзiйної комiсii разом з iншими членами комiсiї вiдноситься: черговi та позачерговi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi АТ та його пiдроздiлiв i складає акти
за їх пiдсумками. Черговi перевiрки проводяться без спецiального рiшення органiв управлiння АТ за
пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за рiк для подання висновкiв з рiчного звiту i балансу
загальним зборам. Позачерговi перевiрки проводяться за рiшенням загальних зборiв, за дорученням
Наглядової ради, з власної iнiцiативи або за вимогою акцiонерiв, якi володiють в сукупностi бiльше 10%
акцiй; -службовi розслiдування за фактами порушення встановленого порядку дiяльностi апарату АТ i
зловживань посадових осiб органiв управлiння АТ. Обгрунтування змін: зміни у персональному складі
посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Посадова особа
не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Як Голова ревізійної комісії, посадова
особа не отримує винагороди від діяльності на посаді Голови ревізійної комісії. Винагорода за звітний період
за основним місцем роботи у Товаристві - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у
натуральнiй формi - вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа
емiтента не має.
Член ревiзiйної комiсiї
1) посада
Карпенко Наталiя Анатолiївна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ЕР 324891 29.09.2008 Березанським РВ УМВС України 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)**
Старший мiкробiолог ПАТ "Коблево".
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
29.04.2014 5 років.
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Як член Ревізійної комісії має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Ревізійної
комісії, вiдповiдно до статуту Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї,
вiдповiдно до статуту Товариства. До повноважень та обов'язкiв члена ревiзiйної комiсii разом з iншими
членами комiсiї вiдноситься: - черговi та позачерговi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi АТ та
його пiдроздiлiв; складає акти за їх пiдсумками. Черговi перевiрки проводяться без спецiального рiшення
органiв управлiння АТ за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за рiк для подання висновкiв з
рiчного звiту i балансу загальним зборам. Позачерговi перевiрки проводяться за рiшенням загальних зборiв,
за дорученням Наглядової ради, з власної iнiцiативи або за вимогою акцiонерiв, якi володiють в сукупностi
бiльше 10% акцiй; -службовi розслiдування за фактами порушення встановленого порядку дiяльностi
апарату АТ i зловживань посадових осiб органiв управлiння АТ. Обгрунтування змін: зміни у
персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних
зборів. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Як член ревізійної
комісії, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена ревізійної комісії. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Член ревiзiйної комiсiї
1) посада
Торканевський Дмитро Вiкторович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
МА 059641 03.04.1996 Зарiчним РВ СМУ УМВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Сумськiй обл.
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1980
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
16
6) стаж роботи (років)**
Директор юридичного департаменту ТОВ "Баядера Холдинг"
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
29.04.2014 5 років.
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Як член Ревізійної комісії має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Ревізійної
комісії, вiдповiдно до статуту Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї,
вiдповiдно до статуту Товариства. До повноважень та обов'язкiв члена ревiзiйної комiсii разом з iншими

членами комiсiї вiдноситься: - черговi та позачерговi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi АТ та
його пiдроздiлiв; складає акти за їх пiдсумками. Черговi перевiрки проводяться без спецiального рiшення
органiв управлiння АТ за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за рiк для подання висновкiв з
рiчного звiту i балансу загальним зборам. Позачерговi перевiрки проводяться за рiшенням загальних зборiв,
за дорученням Наглядової ради, з власної iнiцiативи або за вимогою акцiонерiв, якi володiють в сукупностi
бiльше 10% акцiй; -службовi розслiдування за фактами порушення встановленого порядку дiяльностi
апарату АТ i зловживань посадових осiб органiв управлiння АТ. Обгрунтування змін: зміни у
персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних
зборів. Посадова особа обіймає посаду: Начальник юридичного відділу ТОВ "Баядера Логістик",
місцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 23В. Як член ревізійної комісії, посадова
особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена ревізійної комісії. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 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
акцій (штук)
(у відсотках) прості іменні

прості на Привілейовані
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 України
в Миколаївськiй областi

1483749

8.75398715991

1483749

0

0

0

Член правлiння

Шаткова Антонiна
Василiвна

ЕО 246851 15.01.1997
Березанським РВ УМВС України
в Миколаївськiй областi

2

0.00001179982

2

0

0

0

Член правлiння

Буров Валерiй
Миколайович

ВА 734376 10.06.1997
Калiнiнським РВ УМВС
м.Горлiвки Донецької областi

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Дибчук Надiя Павлiвна

ЕР 026338 07.05.2002
Березанським РВ УМВС України
в Миколаївськiй областi

2

0.00001179982

2

0

0

0

Член правлiння

Мирошниченко Галина
Iванiвна

НС 219843 27.12.1996
Соснiвським РВ УМВС в
Черкаськiй областi

0

0

0

0

0

0

ЕО 881825 16.02.2001
Фiалковський Олександр
Березанським РВ УМВС України
Євгенiйович
в Миколаївськiй областi

1

0.00000589991

1

0

0

0

Член правлiння

Член правлiння

Вашколуп Роман
Володимирович

ВВ 507466 24.07.1998
Центральним мiським РВ
Горлiвського МУУ МВС України

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Кубарська Наталя
Василiвна

ВЕ 321231 05.09.2002
Микитiвським РВ Горлiвського
МУУМВС України

0

0

0

0

0

0

Голова наглядової

Безуглов Олексiй

ВВ 394555 08.04.1998

0

0

0

0

0

0

ради

Член наглядової
ради

Валентинович

Слов'янським МВ УМВС України
в Донецькiй областi

ЕО 289771 16.04.1997
Бабинiн Вiталiй Iванович Березанським РВ УМВС України
в Миколаївськiй областi

1483749

8.75398715991

1483749

0

0

0

Член наглядової
ради

Аксьонов Дмитро
Вiталiйович

СО 072585 22.03.1999
Шевченкiвським РУГУ МВС
України в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

Член наглядової
ради

Корчинський Анатолiй
Миколайович

НВ 371282 08.09.2005
Хмельницьким МВ УМВС
України в Хмельницькiй обл.

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

Голова ревiзiйної
комiсiї

Романовська Лiдiя
Олександрiвна

ЕО 778474 24.12.1999
Березанським РВ УМВС в
Миколаївськiй областi

2

0.00001179982

2

0

0

0

Член ревiзiйної
комiсiї

Карпенко Наталiя
Анатолiївна

ЕР 324891 29.09.2008
Березанським РВ УМВС України
в Миколаївськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної
комiсiї

Торканевський Дмитро
Вiкторович

МА 059641 03.04.1996 Зарiчним
РВ СМУ УМВС України в
Сумськiй обл.

0

0

0

0

0

0

2969505

17.51981544134

2969505

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
(у відсотках) прості іменні

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Баядера
Холдинг"

34928643

18029 Черкаська область м. Черкаси
Академiка Корольова, 7

5472621

32.287977255607

5472621

0

0

0

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ДIККСОН"

33313174

65020 Одеська область м. Одеса
Спиридонiвська, 27, оф. 24

4120833

24.312548261273

4120833

0

0

0

прості на Привілейовані
пред'явника
іменні

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

привілейо
вані на
пред'явни
ка

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

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

Кількість
акцій
(штук)

Бондарєва Наталя Володимирiвна

д/н д/н 01.01.2000 Особа не дала згоди на
розкриття паспортних даних

4117473

24.29272456006

4117473

0

0

0

13710927

80.893250076935

13710927

0

0

0

Усього

привілейо
вані на
пред'явни
ка

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Чергові
X

Позачергові

22.04.2015
Дата проведення
99.0073
Кворум зборів
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства;
2. Обрання Голови зборiв та Секретаря зборiв Товариства;
3. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Правлiння.
4. Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Наглядової ради.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї про достовiрнiсть рiчного звiту за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
7. Визначення порядку розподiлу прибуткiв i збиткiв Товариства за 2014 рiк.
8. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або
послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавалися Наглядовою радою Товариства. Iнших осiб,
якi подавали пропозицiї до питань порядку денного, немає.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ: "Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства"
По першому питанню порядку денного збори вирiшили: обрати лiчильну комiсiю у складi: Торканєвського
Дмитра Вiкторовича - голови комiсiї, Новожилова Євгена Вiталiйовича - члена комiсiї, Глiвiнського
Романа Петровича - члена Комiсiї.
2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ: "Обрання Голови зборiв та Секретаря зборiв Товариства"
По другому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили: обрати Головою рiчних Загальних зборiв
Публiчного акцiонерного товариства "КОБЛЕВО" Новожилова Євгена Вiталiйовича, Секретарем рiчних
Загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "КОБЛЕВО" Глiвiнського Романа Петровича.
3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ: "Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за
2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння".
По третьому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили: Звiт Правлiння про результати
фiнансово-господарської дiяльностi в 2014 роцi затвердити.
4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ: "Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради"
По четвертому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили: Звiт Наглядової ради Товариства за
2014 рiк затвердити.
5. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ: "Звiт Ревiзiйної комiсiї про достовiрнiсть рiчного звiту за 2014 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї"
По п'ятому питанню порядку денного збори вирiшили: Звiт Ревiзiйної комiсiї про достовiрнiсть рiчного
звiту за 2014 рiк. затвердити.
6. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ: "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк"
По шостому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили: Рiчний звiт Товариства за 2014 рiк
затвердити.
7. ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ: "Визначення порядку розподiлу прибуткiв i збиткiв Товариства за 2014
рiк"
По сьомому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили: Прибуток Товариства за 2014 рiк
направити на розвиток матерiально-технiчної бази ПАТ "КОБЛЕВО".
8. ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ: "Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв,
ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства"
По восьмому питанню порядку денного збори вирiшили: Попередньо схвалити укладення Товариством
значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних правочинiв бiльше 25 %
вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк, а саме правочини, сукупна
гранична вартiсть яких не перевищуватиме 90 % вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (на кожен правочин), наступного характеру:
- правочини направленi на отримання Товариством поворотної фiнансової допомоги на безпроцентнiй
основi, а також договорiв iпотеки споруд, будiвель, обладнання, транспортних засобiв безпосередньо
пов'язаних з укладенням договору поворотної фiнансової допомоги на безпроцентнiй основi, крiм того:
кредитнi та депозитнi угоди; угоди пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам,
укладених товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки,
поруки); угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди),
надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування);
угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так оборотними засобами, а також
грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в

оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування, угоди будiвельного
пiдряду; лiзингу; угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; угоди
щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт;
договори спiльної дiяльностi та iншi правочини, пов'язанi з господарською дiяльнiстю Товариства.

VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітного періоду

За результатами попереднього періоду

За простими
акціями

За
привілейованими
акціями

За простими
акціями

За
привілейованими
акціями

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

Сума нарахованих
дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на
одну акцію, грн
Сума виплачених
дивідендів, грн
Дата складання переліку
осіб, які мають право на
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
"ПІВДЕННИЙ"
Публiчне акцiонерне товариство
20953647
65059 Одеська область д/н м. Одеса вул. Краснова, 6/1
АЕ №286610
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

12.06.2013
(048) 234-46-75
(048) 234-46-75
Професiйна діяльність на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть
Депозитарної установи
Послугами аудитора Товариство користується на підставі Договору про
проведення аудиту: Дата і номер договору на проведення аудиту - договір
від 22. 02. 2016 р. № 165011

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Публiчне акцiонерне товариство
30370711
04071 м. Київ д/н м. Київ Нижній Вал, 17/8
АВ №581322
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

19.09.2006
(044) 591-04-04
(044) 482-52-07
Професійна діяльність на фондовому ринку - Депозитарна дiяльнiсть
депозитарiю цiнних паперiв.

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

Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
23865010
65044 Одеська область д/н м. Одеса пр. Шевченка 2
1463
Аудиторська палата України

26.01.2001
0661-370872
0661-370872
Аудиторська дiяльнiсть
Послугами аудитора Товариство користується на підставі Договору про
проведення аудиту: Дата і номер договору на проведення аудиту - договір
від 22. 02. 2016 р. № 165011

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

17/14/1/10

Миколаївське
територіальне
управління
Державної комісії з
цінних паперів та
фондового ринку

UA4000096853

Акція проста
бездокумент
арна іменна

25.08.2010

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

Протягом звiтного перiоду акцiї Товариства на внутрішніх та зовнішніх органiзацiйно оформлених ринках не торгувалися, в лiстингу не заявленi. Додаткових емісій
протягом звітного періоду Товариство не здійснювало.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
В 1980 році на базі радгоспу "Росія" почалося будівництво виноробного заводу
загальною потужністю 20 тис. тонн переробки винограду у сезон. Виробництво на
новому підприємстві почалося 4 жовтня 1982 року, а у 1984 році була запущена друга
черга заводу.
У 1998 році, після реорганізації радгоспу-заводу "Росія" у ВАТ "Коблево",
підприємство стало першим в Україні, де встановили італійську лінію розливу
виноградних вин. Невелика лінія потужністю 3 тисячі пляшок на годину від фірми
Bertolaso дала старт всеукраїнській відомості ТМ KOBLEVO.
В 2004 році була проведена повна реконструкція цеху по переробці винограду,
встановлені 4 сучасні лінії італійської фірми Della-Toffola загальною потужністю
160 тонн на годину. Одночасно була розширена лінія розливу, а в 2006 році
встановлена ще одна сучасна лінія розливу Bertolaso. Все це дозволило значно
збільшити обсяги виробництва, зберігши найвищий рівень якості продукції.
В 2010 році на заводі встановлена сучасна лінія розливу компанії Tetra Pak
(Швеція), виробнича потужність якої становить 8 тис. упаковок на годину.
На підприємстві постійно вдосконалюють виробничий процес, щоб максимально зберегти
та донести до споживача всю корисність натурального виноградного вина. Так, у 2012
році була встановлена лінія холодного стерильного розливу вина. Переваги цього
технологічно складного методу очевидні - лише за впливу низьких температур та
мікрофільтрації можливо зберегти природні якості вина та його біологічну цінність.
ПАТ "КОБЛЕВО" входить до структури найбільшого алкогольного холдингу "Баядера
Групп".
Відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", найменування
Відкритого акціонерного товариства "КОБЛЕВО", заснованого відповідно до рішення
Березанської районної ради Миколаївської області від 22 травня 1998 року №17
шляхом перетворення державного комунального підприємства Радгоспу "Росія" у
відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України "Про особливості
приватизації майна в агропромисловому комплексі" від 10.07.1996р. №290/96-ВР,
Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і
підприємств зі змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.19966р. №1099,
Положення про порядок приватизації майна радгоспів та інших державних
сільськогосподарськиї підприємств, а також заснованих на їх базі орендних
підприємств, затвердженого Наказом Фонду державного майна України від 09.08.1996р.
№903 (в редакції Наказу Фонду державного майна України від 08.12.1997р. №1398)
змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОБЛЕВО" (ПАТ "КОБЛЕВО")

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
Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів. Виконавчим органом
Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. У
Товариствi утворено Наглядову раду, яка здійснює захист прав акціонерів. Для
проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори
обирають Ревізійну комісію.
Товариство дочірніх підприємств, фiлiй, представницв та інших відокремлених
структурних підрозділів не має. В звiтному перiодi не вiдбулися змiни в
органiзацiйної структурi товариства.

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 працівників облікового складу Товариства за звітний
період склала 306 осіб. У 2015 році на підприємстві працювало 10 осіб за

сумісництвом. З них 5 осіб з неповним робочим днем та 1 працівник за основним
місцем роботи працював з неповним робочим днем.
Фонд оплати праці у звітному періоді склав 16328 тис. грн. та у порівнянні з
минулим роком збільшився на 4304 тис. грн. (за минулий рік витрати на оплату праці
склали 12024,0 тис. грн.) Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення
рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента для чого регулярно
проводиться переквалiфiкацiя i огляд працiвникiв вiдповiдних професiй згiдно
законодавчим актам України, та кадрова програма полягає в належнiй i своєчаснiй
оплатi працi працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що
зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї.

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
Товариство не є учасником будь-яких об'єднань підприємств та iнших органiзацiй.

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
Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами,
установами. Сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та
отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
- відсутня.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не
надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
До 31.12.2011 р. товариство вело бухгалтерський облік і подавало фінансову
звітність по правилам і нормам, встановленим у відповідності з українським
законодавством. У зв'язку з тим, що в Україні зобов'язано публічні акціонерні
товариства подавати фінансову звітність, складену відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності (МСФЗ) з 01.01.2012р., товариство переходить на
облік та фінансову звітність, основою яких є Міжнародні стандарти фінансової
звітності.
Фінансова звітність товариства складена на основі бухгалтерських записів
згідно з українським законодавством з внесенням коригувань з метою достовірного
представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.
При підготовці фінансової звітності застосовуються принципи:
послідовності подання класифікації статей фінансового стану, фінансових
результатів та грошових потоків в усіх суттєвих аспектах;
нейтральності, тобто вільними від упереджень;
обачливості;
відображення економічної сутності операції, інших подій або умов, а не лише
юридичної форми;
згортання статей доходів і витрат за подібними операціями, прибуток (збиток)
від яких не є суттєвим;
розкриття порівняльної інформації у відношенні попереднього періоду.
Бухгалтерська звітність ПАТ "Коблево" складається в порядку і в терміни,
передбачені Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність",
іншими нормативними актами України, що регламентують ведення бухгалтерського
обліку і звітності.
Облікова політика підприємства затверджена наказом № 172 від 01.09.2015р.
Основні засади облікової політики підприємства:
1.
Основні засоби
До складу основних засобів віднесені будівлі, споруди, машини, устаткування,
транспортні засоби, інструменти, прибори, меблі, багаторічні насадження, які

використовуються в господарській діяльності з терміном експлуатації більше 12
місяців і вартістю більше 2500 грн., а з 01.09.15 г. вартістю більше 6000 грн.
Об'єкти основних засобів приймаються до обліку за первинною вартістю, яка
складається з сум, сплачених постачальникам активів і підрядчикам за виконані
будівельно-монтажні роботи, реєстраційні збори, державні мита, сум ввізного мита,
витрат на транспортування, встановлення, монтаж, налагоджування.
Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом по нормах,
розрахованих виходячи з прийнятих термінів корисного використання.
До малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) належать об'єкти вартістю до
2500 грн., а з 01.09.15 г. вартістю бiльше 6000 грн. термін використання яких
більше року. Амортизація по МНМА нараховується в першому місяці використання у
розмірі 100% його вартості.
2.
Запаси
Виробничі запаси зараховуються на баланс по первісній вартості. Вибуття виробничих
запасів відображається в бухгалтерському обліку за методом ідентифікованої
собівартості відповідної одиниці запасів.
3. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги визначається за чистою
реалізаційною вартістю згідно укладених договорів. Резерв сумнівних боргів
нараховується по кожному виду заборгованості на підставі даних річної
інвентаризації розрахунків.
4. Статутний, додатковий та резервний капітал
Статутний капітал відображається в сумі номінальної вартості простих іменних
акцій. Інформація про дивіденди розкривається в звітності як події після звітної
дати.
5. Визнання доходів
Доходи підрозділяються на доходи від звичайної діяльності і інші доходи. Не
визнаються доходами суми податку на додану вартість, акцизи, інші податки і
обов'язкові платежі, які підлягають сплаті до бюджету, суми передплат, авансів за
товари, роботи, послуги. Доходи відображаються в бухгалтерському обліку по
справедливій вартості отриманого активу у тому звітному періоді, в якому вони
отримані. Дохід від наданих послуг і виконаних робіт визнається по даті складання
документу, підтверджуючого надання послуг, виконання робіт. Дохід від продажу
товарів по експортним операціям визнається по курсу валюти на дату переходу права
власності.
6. Визнання витрат
Витрати відображаються в балансі одночасно зі зменшенням активів або збільшенням
зобов'язань. У виробничу собівартість включаються прямі витрати, загальновиробничі
витрати, які розподіляються пропорційно кількості виробленої продукції (пляшки).
Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати вважаються
витратами періоду і відображаються у Звіті про фінансові результати.

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;
Основним джерелом отримання доходу товариства є діяльність, пов'язана з
виробництвом та продажем виноградних вин та інших напоїв. У 2015 році отримано
дохід в сумі 426538 грн., який складається: дохід від реалізації готової
виноробної продукції - 354734 тис.грн., дохід від реалізації товарів - 64483
тис.грн., дохід від реалізації робіт і послуг - 2484 тис.грн., інші доходи-4837
тис.грн.

Основними ринками збуту для Товариства є внутрішній ринок України. Залежність від
сезонних змін - суттєва. Особливiстю стану розвитку галузi, в якiй здiйснює
дiяльнiсть емiтент, є висока залежнiсть вiд погодних умов.Основні ризики в
діяльності емітента - прострочка оплати клієнтами за надані послуги та поставлену
продукцію; ризик пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в
країні й у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі
активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляції; галузевий
ризик пов'язаний зі зміною стану справ у окремій галузі економіки; ризик зменшення
ресурсів, попиту на продукцію. Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту
своєї діяльності - забезпечення високої ліквідності; своєчасне планування та
створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових
ресурсів. Ці методи особливо важливі в умовах дефіциту фінансових ресурсів, що
спостерігається в Україні. Мають формуватися обсяги та структура матеріальних
резервів і запасів на непередбачувані витрати, резервуватися кошти на покриття
випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацією обладнання, змінами природних умов,
поведінкою персоналу; Заходи емітента щодо розширення спектру надання послуг та
ринків збуту - в умовах світової кризи, Товариство проводить заходи щодо
розширення виробництва та ринків збуту, а саме: аналіз ефективності виробництва,
впровадження нових видів продукції, розширення напрямки виробництва, мобілізація
фінансових ресурсів, контроль за збереженням та використанням оборотних активів,
проведення соціально-економічних заходів. Заходи емітента щодо розширення спектру
надання послуг - оцінка потреб споживачів, активізація попиту, впровадження нових
видів послуг та сервісного обслуговування відповідно до потреб споживачів,
оптимізація каналів збуту та умов реалізації, ефективність комерційних угод за
конкретними діючими договорами і контрактами. Особливостi стану розвитку галузi, в
якiй дiє пiдприємство, характеризуються старiнням основних виробничих потужностей,
iншими негативними явищами так званого перехiдного перiоду. Перспективні плани
розвитку емітента - розширення спектру надання послуг та вироблення продукції;
зростання іміджу Товариства; зниження собівартості послуг та продукції. На жаль, в
iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо
робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани перпеспективного розвитку.
Країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми
доходів за звітний рік - відсутні.

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
Основні засоби станом на 31.12.2015р. складають: первісна вартість - 192008
тис.грн.; знос - 97265 тис.грн.; залишкова вартість - 94743 тис.грн. Первісна
вартість основних засобів на звітну дату за видами активів складає:
Будинки, споруди та передавальні пристрої - 117509 тис.грн.;
Машини та обладнання - 71349 тис.грн.;
Транспортні засоби - 1195 тис.грн.;
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 861 тис.грн.;
Інші основні засоби - 386 тис.грн.
Бібліотечні фонди - 20 тис.грн.;
Малоцінні необоротні матеріальні активи - 688 тис.грн.
Протягом 2015 року товариством придбано та введено в експлуатацію основних засобів
на загальну вартість 15464 тис.грн., а саме: будинки, споруди та передавальні
пристрої - 1313 тис.грн., машини та обладнання - 13431 тис.грн., інструменти,
прилади, інвентар - 274 тис.грн.; бібліотечні фонди - 2 тис.грн., малоцінні
необоротні матеріальні активи - 228 тис.грн. Довгострокові біологічні активи первісна вартість - 24158 тис.грн.; накопичена амортизація - 10554 тис.грн.;
залишкова вартість - 13604 тис.грн. - це багаторічні насадження,виноградники.
За останнi 5 рокiв Товариством придбана технiка, машини та механiзми, якi
використовуються для виробничої дiяльностi. Вищевказанi активи були придбанi за
рахунок власних коштiв. Були вiдчуженi активи, якi устарiли та у використаннi яких
Товариство не має потреби . Пiдприємство на даний час не планує залучення значних
iнвестицiй.

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
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афілійованими особами протягом звітного періоду не
здійснювалися.

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
Основні засоби станом на 31.12.2015р. складають: первісна вартість - 192008
тис.грн.; знос - 97265 тис.грн.; залишкова вартість - 94743 тис.грн. Первісна
вартість основних засобів на звітну дату за видами активів складає:
Будинки, споруди та передавальні пристрої - 117509 тис.грн.;
Машини та обладнання - 71349 тис.грн.;
Транспортні засоби - 1195 тис.грн.;
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 861 тис.грн.;
Інші основні засоби - 386 тис.грн.
Бібліотечні фонди - 20 тис.грн.;
Малоцінні необоротні матеріальні активи - 688 тис.грн.
Протягом 2015 року товариством придбано та введено в експлуатацію основних засобів
на загальну вартість 15464 тис.грн., а саме: будинки, споруди та передавальні
пристрої - 1313 тис.грн., машини та обладнання - 13431 тис.грн., інструменти,
прилади, інвентар - 274 тис.грн.; бібліотечні фонди - 2 тис.грн., малоцінні
необоротні матеріальні активи - 228 тис.грн. Довгострокові біологічні активи первісна вартість - 24158 тис.грн.; накопичена амортизація - 10554 тис.грн.;
залишкова вартість - 13604 тис.грн. - це багаторічні насадження,виноградники.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На фiнансовий стан пiдприємства значною мірою впливає недосконолiсть податкового
законодавства України, вiдсутнiсть захисту вiтчизняного виробника. Також iстотною
проблемою в галузi та в дiяльностi товариства є низька платоспроможнiсть
споживачів та населення. Серед можливих факторiв ризику найбiльш суттєвими є:
загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування,
гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин у сері діяльності емітента, рiзке
коливання цiн на енергоносiї ), несприятливі погодні умови та стихiйнi лиха
(землетрус, пожежа тощо), iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi
такими на пiдставi чинного законодавства. На сьогоднi загрози банкрутства для
компанiї не iснує, конфлiкту iнтересiв у керiвництвi компанiї не має. Крiм того,
iстотними проблемами, що мають великий вплив є недосконала законодавча полiтика,
що часто змiнює свiй напрямок, економiчнi обмеження, високi ставки податкiв,
проблеми, що пов'язанi з вiдшкодуванням ПДВ. Також погано впливає на розвиток
виробництва велика кiлькiсть контролюючих органiв, що дуже ускладнює отримання
дозволiв. Складнiсть отримання банкiвських кредитiв.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Протягом звітного періоду Товариством були сплачені наступні штрафні санкції та
компенсації:
30.01.2015 Пеня по імпорту запчастин Бертолассо
10 286,31 грн.
(сплата
грошових зобовязань по акту перевірки від "29" грудня 2014р. №159/28-08-5130/00413966 ГУДКУ у Одеській області)
06.03.2015 Штраф по просрочке оплати валюти від НАТ Москва 899,11 грн. (сплата
грошових зобовязань по акту перевірки від "02" лютого 2015р. №12/28-08-5130/00413966ГУДКУ у Одеській області)
31.05.2015 Нарахування згідно рішення про податковий компроміс 4 659,00 грн.
Податок на прибуток;
31.05.2015 Нарахування згідно рішення про податковий компроміс 7 003,00 грн.

04.06.2015 Штраф по просрочке оплати валюти від НАТ Москва 2 329,69 грн.
(сплата грошових зобовязань по акту перевірки від "02" лютого 2015р. №12/2808-51-30/00413966 ГУДКУ у Одеській області)
31.10.2015 Пеня 2 119,36 грн.
Перевищення електроенергії за вересень 2015
Березанський РЕМ
01.11.2015 нараховано штраф по ПДВ по уточненке в розмері
3%
61,00грн.
Нарахування штрафа та пені по уточненки по ПДВ за 04.2015
(28.08.2015)
01.11.2015 нарахована пеня по ПДВ по уточненке 179,75грн. Нарахування штрафа і
пені по уточненки по ПДВ за 04.2015 (28.08.2015)
11.12.2015 донарахування по акту плановой перевірки 276 073,00 грн. Нарахування
згідно акта планової перевірки Податок на прибуток
11.12.2015 штрафні санкції по акту планової перевірки
138 036,50 грн.
Нарахування згідно акта планової перевірки Податок на прибуток
11.12.2015 донарахування згідно акту планової перевірки 189 589,00 грн.
Нарахування згідно акта планової перевірки
11.12.2015 штрафні санкції по акту перевірки 94 794,50 грн.
Нарахування
згідно акта планової перевірки
11.12.2015 штрафні санкції по акту перевірки (акциз) 3 910,00 грн.Нарахування
згідно акта планової перевірки
Акцизний збір
11.12.2015 донарахування по акту перевірки (акциз) 55 770,46 грн.
Нарахування
згідно акта планової перевірки
Акцизний збір
11.12.2015 штрафні санкциії по акту перевірки (акциз)
559,62 грн.Нарахування
згідно акта планової перевірки
Акцизний збір
11.12.2015 донарахування по акту перевірки (акциз) 13 382,99 грн.Нарахування
згідно акта планової перевірки
Акцизний збір
11.12.2015 донарахування по акту податок з прибутку нереза
60 876,72 грн.
Нарахування згідно акта планової перевірки Податок на репатріацію
11.12.2015 пеня по акту податок з прибутку нереза 15 219,18 грн.Нарахування
згідно акта планової перевірки
Податок на репатриацію
11.12.2015 нарахування по акту планової перевірки пеня (прибуток)
72 755,86
грн.Нарахування згідно акта планової перевірки Податок на прибуток
11.12.2015 згідно акту планової перевірки пеня ПДВ 36 066,77 грн.
Нарахування
згідно акта планової перевірки
11.12.2015 пеня по акту перевірки (акциз)
422,98
грн. Нарахування згідно
акта планової перевірки
Акцизний збір
11.12.2015 пеня по акту перевірки (по доходу нереза 14 192,25
грн. Нарахування
згідно акта планової перевірки Податок на репатріацію.
Загальна сума:
999 187,05 грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Пiдприємство веде полiтику самофiнансування. Обсяг робочого капiталу оптимально
забезпечує поточнi виробничi потреби Емiтента - у перiоди збiльшення потреби в
обiгових коштах можливе залучення додаткових коштiв, та, навпаки, при зниженнi
потреби кошти, що звiльняються з обiгу, можуть бути використанi для iнших цiлей.
Одним зi шляхiв покращення лiквiдностi може бути збiльшення частки власних
обiгових коштiв та вiдповiдного зниження частки запозичених коштiв у джерелах
формування обiгових коштiв. Іншим засобом пiдвищення лiквiдностi є спрямування
частки обiгових активiв безпосередньо на погашення боргiв при умовi незмiнностi
власних обiгових коштiв.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але не виконаних у звiтному перiодi договорiв Товариство 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)
Пiдприємство планує в подальшому нарощувати обсяги виробництва, освоювати новi
види продукцiї, розширювати профiль пiдприємства, а також залучати до справи нових
дiлових партнерiв.Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента
в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали,

подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента.
Реконструкція не планується. В наступному звітному періоді Товариство планує
займатися основними видами дiяльностi. Якщо не вiдбудуться корiннi змiни в
економiцi держави, пiдприємство не зможе рiзко збiльшити випуск своєї продукцiї,
освоїти виробничi потужностi. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того
ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й
детальнi плани. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в
майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн, подорожчення кредитних
ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Емiтент не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на дослiдження та
розробки за звiтний перiод вiдсутнi.

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
Судових справ, стороною в яких виступає емітент, протягом звітного періоду не
було.

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
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану
та результатiв дiяльностi Емiтента, вiдсутня.

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
88737.000
94743.000

- будівлі та споруди

59395.000

57114.000

0.000

0.000

59395.000

57114.000

- машини та обладнання

28948.000

36985.000

0.000

0.000

28948.000

36985.000

190.000

41.000

0.000

0.000

190.000

41.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

204.000

603.000

0.000

0.000

204.000

603.000

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

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

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

88737.000

94743.000

0.000

0.000

88737.000

94743.000

Найменування основних
засобів

- транспортні засоби
- земельні ділянки
- інші

Усього

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
88737.000
94743.000

Пояснення : основні засоби станом на 31.12.2015р. складають: первісна вартість 192008 тис.грн.; знос - 97265 тис.грн.; залишкова вартість - 94743 тис.грн.
Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду складає 50,66%.
Первісна вартість основних засобів на звітну дату за видами активів складає:
Будинки, споруди та передавальні пристрої - 117509 тис.грн.;
Машини та обладнання - 71349 тис.грн.;
Транспортні засоби - 1195 тис.грн.;
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 861 тис.грн.;
Інші основні засоби - 386 тис.грн.
Бібліотечні фонди - 20 тис.грн.;
Малоцінні необоротні матеріальні активи - 688 тис.грн.
Протягом 2015 року товариством придбано та введено в експлуатацію основних засобів
на загальну вартість 15464 тис.грн., а саме: будинки, споруди та передавальні
пристрої - 1313 тис.грн., машини та обладнання - 13431 тис.грн., інструменти,
прилади, інвентар - 274 тис.грн.; бібліотечні фонди - 2 тис.грн., малоцінні
необоротні матеріальні активи - 228 тис.грн. Довгострокові біологічні активи первісна вартість - 24158 тис.грн.; накопичена амортизація - 10554 тис.грн.;
залишкова вартість - 13604 тис.грн. - це багаторічні насадження,виноградники.
До складу основних засобів віднесені будівлі, споруди, машини, устаткування,
транспортні засоби, інструменти, прибори, меблі, багаторічні насадження, які
використовуються в господарській діяльності з терміном експлуатації більше 12
місяців і вартістю більше 2500 грн., а з 01.09.15 г. вартістю більше 6000 грн.
Об'єкти основних засобів приймаються до обліку за первинною вартістю, яка
складається з сум, сплачених постачальникам активів і підрядчикам за виконані
будівельно-монтажні роботи, реєстраційні збори, державні мита, сум ввізного мита,
витрат на транспортування, встановлення, монтаж, налагоджування.
Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом по нормах,
розрахованих виходячи з прийнятих термінів корисного використання.
До малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) належать об'єкти вартістю до
2500 грн., а з 01.09.15 г. вартістю бiльше 6000 грн. термін використання яких
більше року. Амортизація по МНМА нараховується в першому місяці використання у
розмірі 100% його вартості.
Обмежень на використання майна Емiтента немає. Утримання активiв здiйснюється
господарським способом, мiсцезнаходженя основних засобiв згідно реєстраційних
документів.Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на
використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв

капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер
та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу
фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване
зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi.

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

140663

104406

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(140663.000 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

Кредити банку, у тому числі :
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі за облігаціями (за кожним
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):
За векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
права (за кожним видом):

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Дата
погашення

0.00
0.00
0.00
0.00

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
0.000
Х
Х

Х
д/н
Х
Х
д/н
Х

0.00
0.00

0.000
Х

д/н
Х

д/н
Х

0.00
0.00

0.000
Х

д/н
Х

д/н
Х
Х

0.00
0.00
0.00

0.000
Х
Х

д/н
Х
Х

д/н
Х

0.00
0.00

0.000
Х

д/н
Х

Х
д/н
Х
Х

д/н
0.00
0.000
д/н
Податкові зобов'язання
Х
1831.00
Х
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Х
Інші зобов'язання
Х
202076.00
Х
Х
Усього зобов'язань
Х
203907.00
Х
Х
Опис Станом на кiнець звiтного перiоду довгостроковi зобов'язання вiдсутнi, поточнi зобов'язання становлять
203907,0 тис. грн.

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
22.04.2015
19.03.2015
30.11.2015
30.11.2015

Вид інформації
3
Відомості про проведення загальних зборів
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
2013
2014
2015

Кількість зборів, усього
1
1
1

У тому числі позачергових
0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
д/н

Ні

X
X
X

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

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Так
X

Ні
X

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

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
Позачергові загальні збори не проводилися

Ні
X
X
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
0
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
Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інші (запишіть)

Протягом звітного періоду Наглядова рада Товариства самооцінку не проводила.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою
поставлених завдань :
Протягом звітного періоду Наглядова рада Товариства оцінку не проводила.
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так
Ні
Стратегічного планування
X
Аудиторський
X
З питань призначень і винагород
X
Інвестиційний
X
Інші (запишіть)
У Товаристві комітети не створювалися У Товаристві комітети не створювалися
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
У Товаристві комітети не створювалися; оцінка роботи комітетів не проводилася.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/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
Інше
д/н

Ні
X
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) д/н
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?

Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
було обрано нового члена
Інше (запишіть) д/н

Ні

X
X
X
X

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

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Так
X
X
X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
д/н

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Публікується у
Інформація
Документи
Інформація
Копії
пресі,
розміщуєтьс
надаються для
розповсюд оприлюднюється в
документів я на власній
ознайомлення
жується на
надаються
загальнодоступній
інтернет
безпосередньо
загальних
на запит
базі НКЦПФР про
торінці
в акціонерному
зборах
акціонера акціонерного
ринок цінних
товаристві
паперів
товариства
Фінансова звітність,
Так
Так
Так
Так
Так
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
Ні
Так
Ні
Ні
Так
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Так
Так
Так
Так
Так
управління товариства
Статут та внутрішні
Так
Ні
Так
Так
Так
документи
Протоколи загальних зборів
Ні
Ні
Так
Так
Так
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства
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
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
д/н

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)
д/н

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

Ні

Ревізійна комісія ( ревізор )
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть) д/н

X
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
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть) д/н

Так
X

Ні
X
X
X
X

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

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

Ні
X
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:
;
яким органом управління прийнятий: Товариство не має кодексу корпоративного
управління
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;

укажіть, яким чином її оприлюднено: Товариство не має кодексу корпоративного управління
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного
управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело
розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.
Товариство не має кодексу корпоративного управління

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство "КОБЛЕВО"
Територія МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ВИНОГРАДНИХ ВИН
Середня кількість працівників 306
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 57453 Миколаївська область Березанський с. Коблеве Одеська, 6,
т.(05153) 2-01-00
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

2016

Коди
01
01
00413966
4820900000
230

за КВЕД

11.02

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2015 р.
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

1000

3050

1536

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

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020
1021

3877
827
4360
88737
187630
98893
-14812
24158

3999
2463
1418
94743
192008
97265
-13604
24158

1022

9346

10554

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

----110959

----111301

1100

108659

175156

1101
1102
1103
1104
1110

26707
72684
6694
2574
--

33434
115767
8120
17835
--

1125

22162

36261

1130

14979

18429

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

2231
249
27761
-405
12
393
507
1478

1964
-74
-506
43
463
513
366

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

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

1195

178182

233269

1200

--

--

1300

289141

344570

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

На кінець звітного
періоду
4

1400

4237

4237

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
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
1411
1415
1420
1425
1430
1495

-82923
37
1114
16132
--104406

-82923
37
1114
52389
--140663

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

75036
1610
-277
606

133458
1831
1549
379
747

1635

--

1196

1640

28148

--

1660
1665
1690
1695

-4606
74452
184735

390
4103
61803
203907

1700

--

--

Баланс

1900

289141

344570

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

Нематеріальні активи згідно балансу станом на 31.12.2015р. складають: первісна
вартість - 3999 тис.грн.; накопичена амортизація - 2463 тис.грн.; залишкова
вартість - 1536 тис.грн., це авторське право та суміжні з ним права.
Незавершені капітальні інвестиції - 1418 тис.грн., а саме: капітальне будівництво
- 641 тис.грн., придбання (виготовлення) основних засобів - 593 тис.грн.,
нематеріальних активів - 184 тис.грн. За звітний рік надійшло незавершених
капітальних інвестицій на загальну суму 12654 тис.грн., та вибуло за рахунок
введення в експлуатацію на загальну суму 44191 тис.грн.
Основні засоби: згідно балансу основні засоби станом на 31.12.2015р. складають:
первісна вартість - 192008 тис.грн.; знос - 97265 тис.грн.; залишкова вартість 94743 тис.грн. Первісна вартість основних засобів на звітну дату за видами активів
складає:
Будинки, споруди та передавальні пристрої - 117509 тис.грн.;
Машини та обладнання - 71349 тис.грн.;
Транспортні засоби - 1195 тис.грн.;
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 861 тис.грн.;
Інші основні засоби - 386 тис.грн.
Бібліотечні фонди - 20 тис.грн.;
Малоцінні необоротні матеріальні активи - 688 тис.грн.

Протягом 2015 року товариством придбано та введено в експлуатацію основних засобів
на загальну вартість 15464 тис.грн., а саме: будинки, споруди та передавальні
пристрої - 1313 тис.грн., машини та обладнання - 13431 тис.грн., інструменти,
прилади, інвентар - 274 тис.грн.; бібліотечні фонди - 2 тис.грн., малоцінні
необоротні матеріальні активи - 228 тис.грн. Довгострокові біологічні активи первісна вартість - 24158 тис.грн.; накопичена амортизація - 10554 тис.грн.;
залишкова вартість - 13604 тис.грн. - це багаторічні насадження,виноградники.
Виробничі запаси на кінець звітного періоду становлять 33434 тис.грн., саме:
сировина і матеріали - 27096 тис.грн., купівельні напівфабрикати та комплектуючі
вироби - 4482 тис.грн., паливо - 54 тис.грн., тара і тарні маеріали - 252
тис.грн., будівельні матеріали - 771 тис.грн.; запасні частини - 728 тис.грн.,
малоцінні та швидкозношувані предмети - 51 тис.грн.
Готова продукція - 8120 тис.грн.
Товари - 17835 тис.грн.
Незавершене виробництво - 115767 тис.грн.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, прослуги на кінець звітного періоду
складає 36261 тис.грн. У 2015 році резерв не створювався у зв'язку з відсутністю
сумнівних боргів станом на 01.01.2015р.
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом- 1964 тис.грн., за виданими
авасами - 18429 тис.грн. Інша поточна дебіторська заборгованість - 74 тис.грн..
Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті - 506 тис.грн,у тому числі
каса - 43 тис.грн., в іноземній валюті - 392 тис.грн. Витрати майбутніх періодів 513 тис.грн.
Статутний капітал товариства згідно статуту складає 4 237 тис.грн., який
сформовано в повному обсязі та у встановлені законодавством строки.
Інший додатковий капітал - 82923 тис.грн., це індексація та дооцінка основних
засобів,яка була проведена до 2010 р.
Резервний капітал - 1114 тис.грн., який створено за рахунок отриманого прибутку в
минулих періодах.
Нерозподілений прибуток - 52389 тис.грн.

Голова правління

________________

Козлівська Віра Михайлівна

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Кубарська Наталя Василівна

Дата (рік, місяць, число)

2016

за ЄДРПОУ

Підприємство Публічне акціонерне товариство "КОБЛЕВО"

Коди
01
01
00413966

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2015 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

359830

266097

2050

(300671)

(206743)

2090

59159

59354

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
65236
(8507)
(19217)
(53928)

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

2190

42743

19138

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(--)
--1472
(--)
(--)
(3)

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

2290

44212

19711

2295
2300

(--)
-7955

(--)
-3579

2305

--

--

2350

36257

16132

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

-36257

-16132

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
309373
16328
5905
11804
83423
426833

За аналогічний
період попереднього
року
4
180549
12024
4479
11425
42806
251283

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
2.13913080

За аналогічний
період попереднього
року
4
16949408
16949408
0.95177370

2615

2.13913080

0.95177370

2650

--

--

Основним джерелом отримання доходу товариства є діяльність, пов'язана з
виробництвом та продажем виноградних вин та інших напоїв. У 2015 році отримано
дохід в сумі 426538 грн., який складається: дохід від реалізації готової
виноробної продукції - 354734 тис.грн., дохід від реалізації товарів - 64483
тис.грн., дохід від реалізації робіт і послуг - 2484 тис.грн., інші доходи-4837
тис.грн.
Витрати товариства за звітний період склали 382326 тис.грн., в т.ч. собівартість
реалізованої готової продукції - 297246 тис.грн., собівартість товарів - 1517
тис.грн., собівартість робіт і послуг - 1908 тис.грн., адміністративні витрати 8507 тис.грн., витрати на збут - 19217 тис.грн., інші операційні витрати - 53928
тис.грн, інші витрати - 3 тис.грн Податок на прибуток від звичайної діяльності у
2015 році склав 7955 тис.грн. За звітний період Товариством отримано прибуток в
сумі 36257 тис.грн., на 20125 тис.грн. більше, ніж у 2014 році.

Голова правління

________________

Козлівська Віра Михайлівна

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Кубарська Наталя Василівна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство "КОБЛЕВО"

за ЄДРПОУ

2016

Коди
01
01
00413966

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2015 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 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
Витрачання на оплату цільових внесків
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

528316

339917

3005
3006
3010
3020
3035
3095

--591
11156
-25748

---8932
51
4488

3100

(420094)

(246329)

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3140
3145
3190
3195

(12493)
(6381)
(56952)
(6648)
(11766)
(38538)
(222)
(20601)
(--)
49068

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

3200

--

--

3205

45

189

3215

--

--

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(--)

3260
3270
3290
3295

(13740)
(--)
(--)
-13695

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

3300

--

--

3305
3340

173264
--

68000
--

3345

(--)

(--)

3350
3355
3390
3395
3400
3405
3410
3415

180118
(28148)
(--)
-35002
371
405
-270
506

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

На кiнець звiтного перiоду грошовi кошти та їх еквiваленти склали: в нацiональнiй
валютi - 506 тис.грн,у тому числi каса - 43 тис.грн., в iноземнiй валютi - 392
тис.грн.

Голова правління

________________

Козлiвська Вiра Михайлiвна

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Кубарська Наталя Василiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство "КОБЛЕВО"

2016

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00413966

Звіт про власний капітал
за 2015 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

НерозЗареєстподілерований Капітал ДодатРезерний
Неопла- ВилуКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
4000
4237
-82923
1114
16132
---

Всього

10
104406

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

4237

--

82923

1114

16132

--

--

104406

4100

--

--

--

--

36257

--

--

36257

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--4237

----

--82923

--1114

-36257
52389

----

----

-36257
140663

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 - 52389 тис.грн.

Голова правління

________________

Козлiвська Вiра Михайлiвна

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Кубарська Наталя Василiвна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки
до рiчної фiнансової звiтностi за 2015 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 2015 рiк складає 306
осiб. Облiкова чисельнiсть штатних працiвникiв на 31.12.2015р. складає 320 осiб.
1.11. Акцiонерами пiдприємства є:
Фiзичнi особи - 590 якi володiють 43,399% акцiй Статутного фонду;
Юридичнi особи - 4, якi володiють 56,601% акцiй Статутного фонду.
У тому числi акцiонери, якi володiють бiльш нiж 10% Статутного фонду:
ТОВ "Баядера Холдiнг" - 32,288% Статутного фонду, ТОВ "Дiкксон" - 24,3125 %
Статутного фонду.
Статутний капiтал складає 4 237 352,58 грн.
2.

Облiкова полiтика
До 31.12.2011 р. товариство вело бухгалтерський облiк i подавало фiнансову
звiтнiсть по правилам i нормам, встановленим у вiдповiдностi з українським
законодавством. У зв'язку з тим, що в Українi зобов'язано публiчнi акцiонернi
товариства подавати фiнансову звiтнiсть, складену вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) з 01.01.2012р., товариство переходить на
облiк та фiнансову звiтнiсть, основою яких є Мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть товариства складена на основi бухгалтерських записiв
згiдно з українським законодавством з внесенням коригувань з метою достовiрного
представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi застосовуються принципи:
послiдовностi подання класифiкацiї статей фiнансового стану, фiнансових
результатiв та грошових потокiв в усiх суттєвих аспектах;
нейтральностi, тобто вiльними вiд упереджень;
обачливостi;
вiдображення економiчної сутностi операцiї, iнших подiй або умов, а не лише
юридичної форми;
згортання статей доходiв i витрат за подiбними операцiями, прибуток (збиток)
вiд яких не є суттєвим;
розкриття порiвняльної iнформацiї у вiдношеннi попереднього перiоду.
Бухгалтерська звiтнiсть ПАТ "Коблево" складається в порядку i в термiни,
передбаченi Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть",

iншими нормативними актами України, що регламентують ведення бухгалтерського
облiку i звiтностi.
Облiкова полiтика пiдприємства затверджена наказом № 172 вiд 01.09.2015р.
Основнi засади облiкової полiтики пiдприємства:
1.
Основнi засоби
До складу основних засобiв вiднесенi будiвлi, споруди, машини, устаткування,
транспортнi засоби, iнструменти, прибори, меблi, багаторiчнi насадження, якi
використовуються в господарськiй дiяльностi з термiном експлуатацiї бiльше 12
мiсяцiв i вартiстю бiльше 2500 грн., а з 01.09.15 г. вартiстю бiльше 6000 грн.
Об'єкти основних засобiв приймаються до облiку за первинною вартiстю, яка
складається з сум, сплачених постачальникам активiв i пiдрядчикам за виконанi
будiвельно-монтажнi роботи, реєстрацiйнi збори, державнi мита, сум ввiзного мита,
витрат на транспортування, встановлення, монтаж, налагоджування.
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом по нормах,
розрахованих виходячи з прийнятих термiнiв корисного використання.
До малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) належать об'єкти вартiстю до
2500 грн., а з 01.09.15 г. вартiстю бiльше 6000 грн. термiн використання яких
бiльше року. Амортизацiя по МНМА нараховується в першому мiсяцi використання у
розмiрi 100% його вартостi.
2.
Запаси
Виробничi запаси зараховуються на баланс по первiснiй вартостi. Вибуття виробничих
запасiв вiдображається в бухгалтерському облiку за методом iдентифiкованої
собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
3. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги визначається за чистою
реалiзацiйною вартiстю згiдно укладених договорiв. Резерв сумнiвних боргiв
нараховується по кожному виду заборгованостi на пiдставi даних рiчної
iнвентаризацiї розрахункiв.
4. Статутний, додатковий та резервний капiтал
Статутний капiтал вiдображається в сумi номiнальної вартостi простих iменних
акцiй. Iнформацiя про дивiденди розкривається в звiтностi як подiї пiсля звiтної
дати.
5. Визнання доходiв
Доходи пiдроздiляються на доходи вiд звичайної дiяльностi i iншi доходи. Не
визнаються доходами суми податку на додану вартiсть, акцизи, iншi податки i
обов'язковi платежi, якi пiдлягають сплатi до бюджету, суми передплат, авансiв за
товари, роботи, послуги. Доходи вiдображаються в бухгалтерському облiку по
справедливiй вартостi отриманого активу у тому звiтному перiодi, в якому вони
отриманi. Дохiд вiд наданих послуг i виконаних робiт визнається по датi складання
документу, пiдтверджуючого надання послуг, виконання робiт. Дохiд вiд продажу
товарiв по експортним операцiям визнається по курсу валюти на дату переходу права
власностi.
6. Визнання витрат
Витрати вiдображаються в балансi одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням
зобов'язань. У виробничу собiвартiсть включаються прямi витрати, загальновиробничi
витрати, якi розподiляються пропорцiйно кiлькостi виробленої продукцiї (пляшки).
Адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi операцiйнi витрати вважаються
витратами перiоду i вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати.
3.
Пояснення до iстотних статей балансу
Нематерiальнi активи згiдно балансу станом на 31.12.2015р. складають: первiсна
вартiсть - 3999 тис.грн.; накопичена амортизацiя - 2463 тис.грн.; залишкова
вартiсть - 1536 тис.грн., це авторське право та сумiжнi з ним права.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї - 1418 тис.грн., а саме: капiтальне будiвництво
- 641 тис.грн., придбання (виготовлення) основних засобiв - 593 тис.грн.,
нематерiальних активiв - 184 тис.грн. За звiтний рiк надiйшло незавершених
капiтальних iнвестицiй на загальну суму 12654 тис.грн., та вибуло за рахунок
введення в експлуатацiю на загальну суму 44191 тис.грн.
Основнi засоби: згiдно балансу основнi засоби станом на 31.12.2015р. складають:
первiсна вартiсть - 192008 тис.грн.; знос - 97265 тис.грн.; залишкова вартiсть 94743 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на звiтну дату за видами активiв
складає:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 117509 тис.грн.;
Машини та обладнання - 71349 тис.грн.;
Транспортнi засоби - 1195 тис.грн.;
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 861 тис.грн.;
Iншi основнi засоби - 386 тис.грн.
Бiблiотечнi фонди - 20 тис.грн.;
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 688 тис.грн.

Протягом 2015 року товариством придбано та введено в експлуатацiю основних засобiв
на загальну вартiсть 15464 тис.грн., а саме: будинки, споруди та передавальнi
пристрої - 1313 тис.грн., машини та обладнання - 13431 тис.грн., iнструменти,
прилади, iнвентар - 274 тис.грн.; бiблiотечнi фонди - 2 тис.грн., малоцiннi
необоротнi матерiальнi активи - 228 тис.грн. Довгостроковi бiологiчнi активи первiсна вартiсть - 24158 тис.грн.; накопичена амортизацiя - 10554 тис.грн.;
залишкова вартiсть - 13604 тис.грн. - це багаторiчнi насадження,виноградники.
Виробничi запаси на кiнець звiтного перiоду становлять 33434 тис.грн., саме:
сировина i матерiали - 27096 тис.грн., купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi
вироби - 4482 тис.грн., паливо - 54 тис.грн., тара i тарнi маерiали - 252
тис.грн., будiвельнi матерiали - 771 тис.грн.; запаснi частини - 728 тис.грн.,
малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 51 тис.грн.
Готова продукцiя - 8120 тис.грн.
Товари - 17835 тис.грн.
Незавершене виробництво - 115767 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, прослуги на кiнець звiтного перiоду
складає 36261 тис.грн. У 2015 роцi резерв не створювався у зв'язку з вiдсутнiстю
сумнiвних боргiв станом на 01.01.2015р.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом- 1964 тис.грн., за виданими
авасами - 18429 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 74 тис.грн..
Грошовi кошти та їх еквiваленти: в нацiональнiй валютi - 506 тис.грн,у тому числi
каса - 43 тис.грн., в iноземнiй валютi - 392 тис.грн. Витрати майбутнiх перiодiв 513 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 - 52389 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 2015 роцi отримано
дохiд в сумi 426538 грн., який складається: дохiд вiд реалiзацiї готової
виноробної продукцiї - 354734 тис.грн., дохiд вiд реалiзацiї товарiв - 64483
тис.грн., дохiд вiд реалiзацiї робiт i послуг - 2484 тис.грн., iншi доходи-4837
тис.грн.
Витрати товариства за звiтний перiод склали 382326 тис.грн., в т.ч. собiвартiсть
реалiзованої готової продукцiї - 297246 тис.грн., собiвартiсть товарiв - 1517
тис.грн., собiвартiсть робiт i послуг - 1908 тис.грн., адмiнiстративнi витрати 8507 тис.грн., витрати на збут - 19217 тис.грн., iншi операцiйнi витрати - 53928
тис.грн, iншi витрати - 3 тис.грн Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi у
2015 роцi склав 7955 тис.грн. За звiтний перiод Товариством отримано прибуток в
сумi 36257 тис.грн., на 20125 тис.грн. бiльше, нiж у 2014 роцi.
Голова правлiння ПАТ "Коблево"
В.М. Козлiвська
Головний бухгалтер
Н.В. Кубарська

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи)

Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з
обмеженою відповідальністю

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
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строк дії свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів

23865010

1463
26.01.2001
д/н
д/н
д/н
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Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
Фірма "Трансаудит"
код ЄДРПОУ 23865010 свідоцтво АПУ 1463
65044, м. Одеса пр. Шевченка 2, тел. 0661-370872
для листів 65026, м. Одеса аб. с.10
E-mail:

tau@te.net.ua

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства "Коблево" за 2015 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 secretar@koblevo.ua, дата первинної державної
реєстрації (як відкрите акціонерне товариство) - 13.08.1998 р., дата реєстрації
публічним акціонерним товариством - 19.10.2011р., кількість акціонерів - 594, в
тому числі юридичні особи - 4, фізичні особи - 590, середня кількість працівників
- 306.
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) виконано аудит повного пакету
фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Коблево" в складі Балансу
(Звіту про фінансовий стан) на 31.12. 2015 р., Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) за 2015 р., Звіту про рух грошових коштів (за прямим
методом) за 2015 р., Звіту про власний капітал за 2015 р., Приміток до річної
фінансової звітності за 2015 р., а також пояснювальних Приміток до цієї звітності
за 2015 р.
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 МСФЗ, 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 лютому 2016 р.,
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 станом на 31.12.2015 р. відповідно до вимог МСФЗ.
Фінансові результати звітного року (валюта балансу 344570 тис. грн., чистий дохід
359830 тис. грн., чистий прибуток 36257 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 - 140663 тис. грн. та
104406 тис. грн.) більше статутного капіталу на кінець 2015 року ( 136426 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

зі змінами та доповненнями
1348 від 01.09.2015р..

№ 1250 від 23.09.2014 р., № 1713 від 16.12.2014 р., №

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 29.11. 2020 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
№ 165011

22. 02. 2016 р.

7. Дата початку та дата закінчення аудиту - відповідно 22.02. 2016 р. - 31.03.
2016 р.
8. Незалежний аудитор, директор фірми "Трансаудит"
Кравченко Т.В.
(чинний сертифікат АПУ № 007180 до 24.12. 2019 р.)
9. Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) - 31.03. 2016р.

Звіт щодо дотримання законодавчих та нормативних актів з бухгалтерського обліку та
аналіз фінансового стану Публічного акціонерного товариства "Коблево" за 2015 р.
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
задовільний. Отже, є аналітична база для забезпечення детальних даних для
прийняття управлінських рішень та формування фінансової, податкової та
статистичної звітності.
Облікова політика товариства відповідає вимогам статті 1 Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність" та Методичних рекомендацій щодо
облікової політики підприємства, затверджених наказом Міністерства фінансів
України від 27.06.2013 р. № 635, 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 02.01.2014 р.
N 3. Протягом 2014-2015 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 2014 р., незмінність
облікової політики та ретельне порівняння рядків форм фінансової звітності (беручи
до уваги зміну нумерації рядків), встановлено, що початкові (2015 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 МСБО.
2.

Аналіз показників фінансової звітності

Аналіз показників фінансового стану товариства виконано в таблиці, при цьому
показники ліквідності та платоспроможності обчислено станом на 31.12.2015 р., а
показники рентабельності - за 2015 р.
Показники та формули їх розрахунку Значення на
31.12.2015р.
(за 2015 р.)
Оптимальне
значення
1.Коефіцієнти ліквідності:
1.1. Поточної ліквідності або покриття
Підсумок розділів ІІ - ІII активу
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

1,1

0,3

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

1,4

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)

12,1
5. Рентабельність реалізації
чистий прибуток/збиток (код рядку 2350 ф.2 )
К5= --------------------------------------------х 100%
(код рядку 2000 ф. 2)10,1
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)
11,4
більше 0

З таблиці вбачається, що фінансовий стан Публічного акціонерного товариства
"Коблево" в звітному році був задовільним, товариство господарювало з прибутками.
Дані фінансової звітності реально відображають фактичний фінансовий стан
Публічного акціонерного товариства "Коблево".
Перевищення вартості чистих активів над Статутним капіталом Товариства станом на
31.12.2015р. становить 136426 тис.грн. Вимоги ч.3.ст.155 Цивільного Кодексу
України дотримуються.
Протягом звітного року не відбувалось подій, які могли суттєво вплинути на
фінансово-господарський стан товариства 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.

Директор фірми "Трансаудит",
незалежний аудитор
Кравченко Т.В.
31.03.2016 р.

