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

Рощупкiн Володимир
Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне
найменування
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАМАТОРСЬКИЙ
ЗАВОД "КОНДИЦIОНЕР"

2. Організаційноправова форма
емітента

Публiчне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

05762559

4. Місцезнаходження
емітента

84322 Донецька область д/н м.Краматорськ вул.Шкiльна, 117

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

(06264) 4-00-26 (06264) 4-00-31

6. Електронна
поштова адреса
емітента

torgmontaz@ukrpost.ua

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

2. Річна інформація
опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація
розміщена на сторінці

www.nord.ua/press/kramatorsk
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі
Інтернет
(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
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 одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав
лiцензiй (дозволiв).
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй.
"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.
"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
"КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД "КОНДИЦІОНЕР"

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

АОО №608249

3. Дата проведення державної реєстрації

27.02.1995

4. Територія (область)

Донецька область

5. Статутний капітал (грн.)

2548310.00

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
6

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
77.39

НАДАННЯ В ОРЕНДУ ІНШИХ МАШИН, УСТАТКОВАННЯ ТА ТОВАРІВ. Н. В. І. У.

27.51

ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ

ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ТА ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО
УСТАТКОВАННЯ
10. Органи управління
Для акціонерних товариств не заповнюється
підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента
28.25

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

ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"

2) МФО банку

300012

3) Поточний рахунок

26007619944590

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті

ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"

5) МФО банку

300012

6) Поточний рахунок

260020639033

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вар
Найменування юридичної особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

ПАТ "Норд" (учасник)

13533086

83112 Донецька область д/н м.Дон

ТОВ "Зовнiшньо-торгiвельна фiрма "МIКОМП"
(учасник)

21873749

51925 Днiпропетровська область д/н
Ленiна,43

ТОВ "ФК"ОК-2" (учасник)

20341594

83001 Донецька область д/н м.Донец

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Місцезнаходже

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, як

Загальна кiлькiсть учасникiв 3428.

V. Інформація про посадових осіб емітента

д/н

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

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

Голова правлiння
Рощупкiн Володимир Васильович
ВВ 366136 11.03.1998 Кiровським МВ УМВС України в
Донецький областi
1967
Донецький полiтехнiчний iнститут, гiрний iнженер з
автоматизацiї
25
ВАТ "Краматорський завод "Кондицiонер",фахiвець з
повернення дебiторської заборгованостi.
28.04.2014 1 рік

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Голова правлiння керує роботою правлiння, який має право:
1) скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них;
2) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння;
3) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах
компетенцiї, визначеної цим Статутом;
4) приймати рiшення про укладення правочинiв на суму, що не перевершує 10 % балансової вартостi
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями
загальних зборiв спостережної ради;
6) вiдкривати рахунки у банкiвських установах;
7) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення
(видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до
положень цього Статуту;
8) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати
стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
9) в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма
працiвниками Товариства;
10) пiдписувати вiд iменi правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
11) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним
законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.
Винагороду у 2014 роцi отримував у виглядi заробiтної плати в сумi 68040,00 грн.
Трудова дiяльнiсть Рощупкiна Володимира Васильовича:протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду
голови правлiння ПАТ "КЗК". Звiльнений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Краматорський
завод "Кондицiонер" 28.04.2014 р. в зв'язку з закiнченням строку обрання.
Часткою в статутному капiталi пiдприємства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. На загальних зборах акцiонерiв вiд 28.04.2014р.
переобрано на рiк, згiдно статуту Товариства.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Член правлiння
Носкова Олена Миколаївна
ВК 229095 07.12.2005 Краматорським МВ УМВС України в
Донецькiй областi
1962
Донбаська державна машинобудiвельна академiя,
бухгалтерський облiк та аудит
33
ТОВ "Донремсервiс", головний бухгалтер

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
28.04.2014 1 рік
на який обрано
9) опис До виключної компетенцiї правлiння та членiв правлiння належить:
1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв;
2) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства;
3) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та
забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння;

4) прийняття рiшень про укладення правочинiв на суму вiд 10 % до 25 % балансової вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
5) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання спостережнiй
радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних
зборiв акцiонерiв;
6) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових
iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
7)
призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
8) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi разом
володiють не меньш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не
пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;
9) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь v
колективних переговорах як представники правлiння, за погодженням iз спостережною радою.
Питання, що належать до виключної компетенцiї правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий
розгляд головi правлiння.
Винагороду у 2014 роцi як член правлiння не отримувала.
Вiдповiдно до Наказу № 35 вiд 24.09.2008р. призначено головним бухгалтером ВАТ "Краматорький завод
"Кондицiонер" Носкову Олену Миколаївну. Трудова дiяльнiсть Носкової Олени Миколаївни : з 24.09.08р.
ОАО "Краматорський завод "Кондицiонер", головний бухгалтер. Часткою в статутному капiталi
пiдприємства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не обiймає посади
на iнших пiдприємствах.Звiльнена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Краматорський завод
"Кондицiонер" 28.04.2014 р. в звязку з закiнченням строку обрання.На загальних зборах акцiонерiв вiд
28.04.2014р. переобрано на рiк, згiдно статуту Товариства.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Алiменко Свiтлана Олександрiвна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
ВВ 483835 20.06.1998 Краматорським МВ УМВС України в
номер, дата видачі, орган, який видав)*
Донецькiй областi
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1973
5) освіта**
МК ДГМА,фiнанси
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та
ЧП "Давиденко", продавець
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
28.04.2014 1 рік
на який обрано
9) опис До виключної компетенцiї правлiння та членiв правлiння належить:
1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв;
2) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства;
3) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та
забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння;
4) прийняття рiшень про укладення правочинiв на суму вiд 10 % до 25 % балансової вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
5) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання спостережнiй
радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних
зборiв акцiонерiв;
6) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових
iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
7)
призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
8) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi разом
володiють не меньш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не
пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;
9) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь v
колективних переговорах як представники правлiння, за погодженням iз спостережною радою.
Питання, що належать до виключної компетенцiї правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий
розгляд головi правлiння.
Винагороду у 2014 роцi не отримувала.
Алiменко Свiтлана Олександрiвна призначена рiшенням загальних зборiв 22.04.2010 р. на строк до
наступних чергових загальних зборiв товариства. Трудова дiяльнiсть: з 01.04.2004 р.- ВАТ "КЗК",
начальник АХЧ. Акцiй емiтента во власностi не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах.Звiльнена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ "Краматорський завод "Кондицiонер" 28.04.2014 р. в звязку з закiнченням строку обрання.На
загальних зборах акцiонерiв вiд 28.04.2014р. переобрано на рiк, згiдно статуту Товариства.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної

Голова ревiзiйної комiсiї
Денiсьєв Олександр Володимирович

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**

ВВ 979209 18.09.1999 Будьонiвським РВДМУУМВС України в
Дон.обл.
1970
Донецький державний технiчний унiверситет,металургiя
чорних металiв
17
Донецька обласна податкова iнспекцiя,гл..держ.налог.ревiзор
спецiал.держ.налогова iнспекцiя
28.04.2014 1 рік

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Винагороду у 2014 роцi не отримував.
Гтолова ревiзiйної комiсiї контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння., а саме:
1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним
нормативним документам;
3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно
до встановлених правил та порядку;
4) дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо
розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi
Товариства;
5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
6) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
7) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;
8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення
власних та позичкових коштiв.
11) приймає рiшення про здiйснення планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства
Голова ревiзiйної комiсiї має право скликати засiдання ревiзiйної комiсiї.
Звiльнений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Краматорський завод "Кондицiонер" 28.04.2014 р. в
звязку з закiнченням строку обрання.На загальних зборах акцiонерiв вiд 28.04.2014р. переобрано на рiк,
згiдно статуту Товариства.
Попереднi посади: 24.06.1988 р.-05.09.1989 р.-служба в Армiї; 05.08.1994 р.- 18.03.1995 р.- слюсар АТ "НОРД";
26.02.1996 р.-25.02.2005 р.- держналог. Iнспектор в налог.iнспекцiї Ленiнського р-ну; 07.03.2005 р.-01.03.2006
р.- донецький центр зайнятостi; 19.03.2007 р.-26.04.2010 р.- ст. налог. Iнспектор Дон.налогова адмiнiстрацiя;
27.04.2010 р.-26.11.2012 р.- гл.держ.налог.ревiзор спецiал.держ.налогова iнспекцiя; з 07.02.2013 р. до
теперiшнього часу ревiзор ПАТ "НОРД"( 83112,м.Донецьк,пр. Жуковського,2. Акцiями Товариства не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Голова наглядової ради
Женiков Олег Вадимович
ВВ 074843 05.11.1997 Калiнiнским РВДМУУМВС України в
Донецькiй обл
1964
Донецький iнститут радянської торгiвлi,машиннi апарати
харчових виробництв
21
"УкрНДIПобутМаш", заст.директора по розвитку хол.технiки

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
28.04.2014 1 рік
на який обрано
9) опис Винагороду у 2014 роцi не отримував.
Роботою Наглядової ради керує голова спостережної ради, який:
1)затверджує визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства,
затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
2) ухваляє затвердження внутрiшнiх положень Товариства, за винятком тих, що передбаченi пп. 2 п. 7.3
Статуту;
3) затверджує встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
4)ухваляє визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання
iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є

конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення
контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
5)затверджує проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її
оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
6)затверджує визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами правлiння, в тому числi
умов оплати працi;
7)ухваляє прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi голови та членiв правлiння;
8)керує забезпеченням функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка
пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього
аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були
виявленi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм
аудитором;
9)ухваляє затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi
встановлення розмiру оплати його послуг; iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства;
10) приймає рiшення про призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв Товариства;
11) узгоджує рiшення правлiння про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного
та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв. Узгодження рiшення правлiння про змiни в порядку
денному чергових та позачергових загальних зборiв;
12) затверджує призначення та звiльнення голiв та секретарiв (секретарiату) загальних зборiв, погодження
персонального складу мандатної та лiчильної комiсiй загальних зборiв;
13)затверджує прийняття рiшень про укладання правочинiв на суму вiд 25 до 50 вiдсоткiв балансової
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
14) затверджує прийняття рiшення про укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках,
передбачених п. 8.3 Статуту;
15) затверджує умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства;
16)затверджує визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства;
17) ухваляє надання пропозицiй та рекомендацiй загальним зборам щодо питань порядку денного;
18)
ухваляє надання правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до
колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
19)
затверджує прийняття рiшення щодо основних засобiв Товариства (вiдчуження основних засобiв,
земельних дiлянок у будь-який засiб, в тому числi продаж, передача в заставу, передача на вiдповiдне
зберiгання, передача в оренду, тощо);
20)затверджує прийняття рiшення про призначення тимчасово виконуючих обов'язки голови та членiв
правлiння в разi їх вiдсутностi.
Питання, що належать до виключної компетенцiї спостережної ради не можуть бути переданi нею для
вирiшення правлiнню Товариства.
Звiльнений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Краматорський завод "Кондицiонер" 28.04.2014 р. в
звязку з закiнченням строку обрання. На загальних зборах акцiонерiв вiд 28.04.2014р. переобрано на рiк,
згiдно статуту Товариства.
Попереднi посади: з 03.05.2008 до 01.10.2010 - "УкрНДIПобутМаш", заст.директора по розвитку хол.технiки;
з 01.10.2010р. - АТ "НОРД" (ПАТ "НОРД") 83112,м.Донецьк,пр.Жуковського,2), директор по розвитку
об'ектiв виробництва. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Член наглядової ради
Статiнов Анатолiй Сергiйович
ММ 577998 11.07.2000 Комiнтерновським РВХМУУМВС
України в Харкiвськiй обл
1984
Донецький державний унiверситет економiки i торгiвлi
,обладнання харчових та переробних виробництв
8
iнженер-технолог цех №1 ПАО "НОРД"

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
28.04.2014 1 рік
на який обрано
9) опис Винагороду у 2014 роцi не отримував.
До виключної компетенцiї наглядової ради та членiв спостережної ради належить:
1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження
рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
2) затвердження внутрiшнiх положень Товариства, за винятком тих, що передбаченi пп. 2 п. 7.3 Статуту;
3) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;

4) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання
iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є
конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення
контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
5) проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та
(або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
6) визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами правлiння, в тому числi умов
оплати працi;
7) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi голови та членiв правлiння;
8) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансовогосподарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та
рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту,
об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд
час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором;
9) затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi
встановлення розмiру оплати його послуг; iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства;
10) призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв Товариства;
11) узгодження рiшення правлiння про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку
денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв. Узгодження рiшення правлiння про змiни в
порядку денному чергових та позачергових загальних зборiв;
12) призначення та звiльнення голiв та секретарiв (секретарiату) загальних зборiв, погодження
персонального складу мандатної та лiчильної комiсiй загальних зборiв;
13) прийняття рiшень про укладання правочинiв на суму вiд 25 до 50 вiдсоткiв балансової вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
14) прийняття рiшення про укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених
п. 8.3 цього Статуту;
15) затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства;
16) визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства;
17) надання пропозицiй та рекомендацiй загальним зборам щодо питань порядку денного;
18)
надання правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного
договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
19)
прийняття рiшення щодо основних засобiв Товариства (вiдчуження основних засобiв, земельних
дiлянок у будь-який засiб, в тому числi продаж, передача в заставу, передача на вiдповiдне зберiгання,
передача в оренду, тощо);
20)
прийняття рiшення про призначення тимчасово виконуючих обов'язки голови та членiв правлiння в
разi їх вiдсутностi.
Питання, що належать до виключної компетенцiї спостережної ради не можуть бути переданi нею для
вирiшення правлiнню Товариства.
Члени наглядової ради не мають права передавати свої повноваження iншiй особi.
Звiльнений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Краматорський завод "Кондицiонер" 28.04.2014 р. в
звязку з закiнченням строку обрання.На загальних зборах акцiонерiв вiд 28.04.2014р. переобрано на рiк,
згiдно статуту Товариства.
Попереднi посади: 30.07.2007 р.- 12.10.2007 р.- iнженер-технолог ЗАТ "УкрНIIПобутмаш"; 15.10.2007 р.23.09.2011 р.- iнженер-технолог цех №1 ПАО "НОРД"; 26.09.2011 р. до теперiшньго часу головний технолог
ПАТ "УкрНIIПобутмаш",м.Донецьк,пр.Дзержинського,2. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Дроздова Данута Iванiвна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
ВВ 464422 22.06.1998 Ворошиловським РВ УМВС України у
номер, дата видачі, орган, який видав)*
Донецькiй областi
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Донецький полiтехнiчний iнститут, менеджмент
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та
АТ "Норд", заступник начальника вiддiлу аналiза та контролю
попередня посада, яку займав**
в областi трудових ресурсiв та заробiтної плати
8) дата набуття повноважень та термін,
28.04.2014 1 рік
на який обрано
9) опис Винагороду у 2014 роцi не отримувала.
До виключної компетенцiї наглядової ради та членiв спостережної ради належить:
1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження
рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
2) затвердження внутрiшнiх положень Товариства, за винятком тих, що передбаченi пп. 2 п. 7.3 Статуту;

3) встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
4) визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання
iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є
конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення
контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
5) проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та
(або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
6) визначення умов контракту, трудового договору з головою та членами правлiння, в тому числi умов
оплати працi;
7) прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi голови та членiв правлiння;
8) забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансовогосподарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та
рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту,
об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд
час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором;
9) затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi
встановлення розмiру оплати його послуг; iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства;
10) призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв Товариства;
11) узгодження рiшення правлiння про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку
денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв. Узгодження рiшення правлiння про змiни в
порядку денному чергових та позачергових загальних зборiв;
12) призначення та звiльнення голiв та секретарiв (секретарiату) загальних зборiв, погодження
персонального складу мандатної та лiчильної комiсiй загальних зборiв;
13) прийняття рiшень про укладання правочинiв на суму вiд 25 до 50 вiдсоткiв балансової вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
14) прийняття рiшення про укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених
п. 8.3 цього Статуту;
15) затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства;
16) визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства;
17) надання пропозицiй та рекомендацiй загальним зборам щодо питань порядку денного;
18)
надання правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного
договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору;
19)
прийняття рiшення щодо основних засобiв Товариства (вiдчуження основних засобiв, земельних
дiлянок у будь-який засiб, в тому числi продаж, передача в заставу, передача на вiдповiдне зберiгання,
передача в оренду, тощо);
20)
прийняття рiшення про призначення тимчасово виконуючих обов'язки голови та членiв правлiння в
разi їх вiдсутностi.
Питання, що належать до виключної компетенцiї спостережної ради не можуть бути переданi нею для
вирiшення правлiнню Товариства.
Члени наглядової ради не мають права передавати свої повноваження iншiй особi.
Трудова дiяльнiсть Дроздової Данути Iванiвни : 17.03.89р. АТ "Норд": iнженер з органiзацiї i нормування,
заступник начальника ВТiП, начальник ВТiП. Володiє часткою в статуному капiталi пiдприємства
0,000002%. Змiни протягом 2013 року не вiдбувалися. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. В даний час працює начальником трудових ресурсiв та заробiтної плати ПАТ "Норд"
83112,м.Донецьк,пр.Жуковського,2.
Звiльнена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Краматорський завод "Кондицiонер" 28.04.2014 р. в
звязку з закiнченням строку обрання.На загальних зборах акцiонерiв вiд 28.04.2014р. переобрано на рiк,
згiдно статуту Товариства.
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**

Головний бухгалтер
Носкова Олена Миколаївна
ВК 229095 07.12.2005 Краматорським МВ УМВС України
вДонецькiй областi
1962
Донбаська державна машинобудiвельна академiя,
бухгалтерський облiк та аудит
33
ТОВ "Донремсервiс", головний бухгалтер

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
24.09.2008 безстроково
на який обрано
9) опис Головний бухгалтер повинен:
1. Забезпечити достовiрний i своєчасний облiк всiх видiв сировини, материалiв, топлива, тари, основних i
зворотних засобiв, iздержек виробництва i обiгу, використання смет расходiв, випуска продукцiї, об'ємiв
реалiзацiї i прибутку, об'ємiв будiвельно-монтажних робiт,складання звiтних калькуляц,iй себiвартостi

продукцiї, зарабiтної плати i розрахункiв з робiтниками,спецiалiстами и службовцями, а також своєчаснее
вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з двiженiєм товарно-матерiальних цiнностей.
.2.Забеспечити складання достовiрної бухгалтерської звiтностi на основi первiчних документiв i
бухгалтерських записей, предоставлення її в установленнi строки вiдповiдним органам.
.3.Забеспечити своєчасний облiк господарсько-фiнансової дiяльности пiдприємства в соответствиї з
установленими правилами та аналiз фiнансового стану ВАТ "КЗК".
4.Забезпечити нарахування та своєчасне перерахування платежiв в держбюджет, взносов на державне
соцiальне страхування, погашення в установленi строки заборгованостi банкам по позикам; перерахування
коштiв в фонди економичного стимулювання та iншi фонди i резерви.
5.Забезпечити правильнiсть складання балансiв, мiсячних, квартальних i рiчних бухгалтерських звiтiв в
встановленi строки.
6.Зробити аналiз фiнансово-господарської дiяльности по даннм бухгалтерського облiку з
цiльювиявленнявнутрiгосподарських резервiв, лiквiдацiї потiрь i невиробничих расходiв.
7.Забезпечити контроль за виконанням розрахункової дiсциплiни расходованiя клштiв, виконанням
порядку виписки чекових книжок.
8.Забезпечити органiзацiю своєчасной iнвентарiзацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей,
основних засобiв, незавершеного виробництва, капiтальних витрат i iнших статей балансу.
9. Забезпечити контроль за виконанням встановлених правил оформлення прийомки та отпуску товарноматерiальних цiнностей.
10.Контролювать достовiрнiсть даних складського облiку товарно-матерiальних цiнностей с даними
бухгалтерського облiку i складання актiв звiрки розрахункiв с поставщiками.
11.Контролювать правильнiсть определенiя зносу, iндексацiї вартостi основних засобiв, iсчислення
амортизацiї на рахунках сiнтетичного и аналiтичного бухгалтерського облiку.
12..Контролювать правильнiсть облiку витрат на виробництво i калькулювання собiвартостi товарної
продукцiї по цехам, дiльницям.
13.Забезпечити розрахунок фактичної собiвартостi випускаемої продукцiї до 10 числа наступногоо за
звiтним мiсяцем.
14.Виконувати контроль за правильним формуванням виртрат в собiвартостi товарної продукцiї.
15..Забезпечувати перевiрку правильностi заповнення документiв (приїмних актiв, двухсторонiх актах о
виконаних послугах, прибуткових ордерiв, рахункiв-фактур) налiчiя вiдмiтки IБ ЕО о реїстрацiї в КДБ.
16..Контролювать своєчаснiсть нарахування податкiв i платежiв, перерахування їх в бюджет.
17.Контролювать проведення звiрок оплаченних платежiв, неоплаченних платежiв, дебiорскої i
кредиторскої заборгованостi.
18.Забезпечити своєчасну обробку
звiтiв по вiдрядженням i контролювать возмєщєнiє перевитрачених сум.
19.Виконувати перевiрки поступiвших штрафних санкцiй, обоснованiє i своєчасна їх оплата.
20.Забезпечити облiк нарахованих i перерахованих дiвiдентiв по фiзичним i юридичним особам.
21.Контролювать проведення звiрок перерахованих дiвiдендiв по спискам ощадбанка.
22.Контролювать правильнiсть нарахування зарабiтной плати робiтникам ВАТ "КЗК"i утримань, витрати
фонду заробiтной плати, вiдрахувань на соцiальне страхування,нарахування пособiй для виплати по
больнiчним листам i своєчасне перерахування грошових коштiв по виконавчим листам судєбних органiв.
23.Забезпечити своєчасне скалдання звiтiв по виконанню коштiв соцiального страхування i пенсiйного
фонду.
24..Забезпечити сохраннiсть бухгалтерских документiв, оформлення iпередачу їх в встановленом порядку
в архив.
25..Звiтуватися перед директором ВАТ "КЗК" о результатах аналiзу фiнансово-господарської дiяльностi
ВАТ "КЗК", про всi випадки незаконних дiй посадових осiб, фiнансових проблемах и предлагати конкретнi
мiри по стабiлiзацiї положення
26..Виконувати прикази и розпорядження керiвництва ВАТ"КЗК" в соотвєтствiї з чинним законодавством
України.
27.Соблюдати норми дiючого законодавства України
Головний бухгалтер має право:
1. Витмагати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв предоставляти необхiднi для бухгалтерського облiку i
контролю документи, прикази, постанови, розпорядження, а також договори, смєти, нормативнi та iншi
матерiали.
2.Витмагати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв своєчасного предоставлення матерiальних звiтiв,
документiв по нарахуванню зарплати i контролювати правильнiсть використання матерiальних, трудових i
грошових витрат, формуючих собiвартiсть продукцiї.
3.Вимагати вiд головного енергетита своєчасного предоставлення актiв о видаткє електроенергiї, газу, води,
рахункiв по мiжмiським переговорам, абонентськой поатй.
4.Розглядати та вiзувати договора i соглашенiя, заключаємi ВАТ "КЗК" на отримання або вiдпуск товарноматерiальних цiнностей iна виконання робiт та послуг.
5.Контролювать правильнiсть проведення iнвентарiзацiї в структурних пiдроздiлах ВАТ "КЗК".
6.Не приймати к виконанню i оформленню документи по операцiям. якi порушують дiюче законодавство
України i встановленi порядки прийомки, оприбуткування, хранєнiя i расходованiя грошових коштiв,
обладнання, iнвентаря, iнструмента, товарно-матерiальний цiнностей.
7.Пiвдписувати:
-касовi, банкiвскi, платiжнi документи;
-прикази на вiдпуск товаро -матерiальних цiнностей на сторону i внутрi пiдприємства готiвкою;
-справки про середньо зарплату робiтникам ВАТ "КЗК";

8.Узгоджувати звiльнення i перемiщення матерiально-вiдповiдальних осiб ВАТ "КЗК" в соотвєтствiї з
дiючим трудовим законодавством України.
9. Вносити предложення по удосконаленню системи якостi i зв'язаних з нею процесiв i документацiї.
Винагороду у 2014 роцi отримувала у виглядi заробiтної плати в сумi 43553,26 грн.
Вiдповiдно до Наказу № 35 вiд 24.09.2008р. призначено головним бухгалтером ВАТ "Краматорький завод
"Кондицiонер" Носкову Олену Миколаївну. Трудова дiяльнiсть Носкової Олени Миколаївни : 10.12.0723.09.08р.р. ООО "Донремсервiс", головний бухгалтер; 24.09.08р. ОАО "Краматорський завод
"Кондицiонер", головний бухгалтер. Часткою в статутному капiталi пiдприємства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не обiймає посади на iнших пiдриємствах.Змiни протягом
2014 року не вiдбувалися.

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

Член ревiзiйної комiсiї
Хрома Тетяна Григорiвна
ВВ 979209 18.09.1999 Будьонiвським РВДМУУМВС України в
Дон.обл.
1955
Краматорський iндустрiальний iнститут, технологiя
машинобудiвництва
36
зам.головного технолога ДПО "Енергобитмаш" (ПАТ "НОРД")

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
28.04.2014 1 рік
на який обрано
9) опис Винагороду у 2014 роцi не отримувала.
Члени ревiзiйної комiсiї АТ повиннi:
- проводити перевiрку щорiчної звiтностi про фiнансово-господарську дiяльнiсть АТ, яка надається головою
правлiння АТ, а також касу та майно;
-розглядати кошториси витрат та плани АТ;
-проводити ревiзiю бухгалтерських документiв;
-готувати заключення до рiчних звiтiв та балансам, без яких загальнi збори акцiонерiв не мають права
затверджувати звiт та баланс;
-вимагати склiкання позачергових зборiв акцiонерiв ПАТ "Краматорський завод "Кондицiонер" в разi
загрози iстотним iнтересам Товариства або при виявленнi зловживань посадових осiб Товариства;
-доповiдати загальним зборам акцiонерiв, а в перiод мiж ними- Спостережнiй радi Товариства всi виявлення
в ходi перевiрок та розслiдуваннь недолiкiв та зловживань посадових осiб Товариства.
Звiльнена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Краматорський завод "Кондицiонер" 28.04.2014 р. в
звязку з закiнченням строку обрання.На загальних зборах акцiонерiв вiд 28.04.2014р. переобрано на рiк,
згiдно статуту Товариства.
Попереднi посади: з 09.10.2007 р. до теперiшнього часу провiдний iнженер - технолог ПАТ "НОРД",
83112,м.Донецьк,пр.Жуковського,2. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Шубчинська Любов Миколаївна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
ВВ 856886 28.08.1999 Пролетарським РВДМУУМВС України в
номер, дата видачі, орган, який видав)*
Дон.обл.
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Харкiвський юридичний iнститут ,правознавство
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та
начальник департаменту ПАТ "НОРД"
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
28.04.2014 1 рік
на який обрано
9) опис Винагороду у 2014 роцi не отримувала.
Члени ревiзiйної комiсiї АТ повиннi:
- проводити перевiрку щорiчної звiтностi про фiнансово-господарську дiяльнiсть АТ, яка надається головою
правлiння АТ, а також касу та майно;
-розглядати кошториси витрат та плани АТ;
-проводити ревiзiю бухгалтерських документiв;

-готувати заключення до рiчних звiтiв та балансам, без яких загальнi збори акцiонерiв не мають права
затверджувати звiт та баланс;
-вимагати склiкання позачергових зборiв акцiонерiв ПАТ "Краматорський завод "Кондицiонер" в разi
загрози iстотним iнтересам Товариства або при виявленнi зловживань посадових осiб Товариства;
-доповiдати загальним зборам акцiонерiв, а в перiод мiж ними- Наглядовiй радi Товариства всi виявлення в
ходi перевiрок та розслiдуваннь недолiкiв та зловживань посадових осiб Товариства.
Звiльнена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Краматорський завод "Кондицiонер" 28.04.2014 р. в
звязку з закiнченням строку обрання.На загальних зборах акцiонерiв вiд 28.04.2014р. переобрано на рiк,
згiдно статуту Товариства.
Попереднi посади: 14.05.2008 р.-08.05.2009 р.-центр зайнятостi; 20.07.2009 р.-11.09.2009 р.-нач. юрвiддiлу ТОВ
"ДАК-СКIФ"; 16.12.2009 р.- 31.07.2010 р.- нач. департаменту ПАТ "НОРД"; з 09.08.2010 р. до теперiшнього
часу зам. Начальнику юрвiддiлу ПАТ "НОРД" 83112,м.Донецьк,пр.Жуковського,2. Акцiями Товариства не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями Товариства не володiє.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Член ревiзiйної комiсiї
Стаценко Iрина Сергiївна
ВА 195769 22.12.1995 Кiровським РВДМУУМВС України в
Донецькiй обл
1979
Донецький нацiональний технiчний унiверситет, "Облiк та
аудит"
13
АТ "НОРД" ,провiдний бухгалетр

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
д/н
на який обрано
9) опис Винагороду у 2014 роцi не отримувала.
Члени ревiзiйної комiсiї АТ повиннi:
- проводити перевiрку щорiчної звiтностi про фiнансово-господарську дiяльнiсть АТ, яка надається головою
правлiння АТ, а також касу та майно;
-розглядати кошториси витрат та плани АТ;
-проводити ревiзiю бухгалтерських документiв;
-готувати заключення до рiчних звiтiв та балансам, без яких загальнi збори акцiонерiв не мають права
затверджувати звiт та баланс;
-вимагати склiкання позачергових зборiв акцiонерiв ПАТ "Краматорський завод "Кондицiонер" в разi
загрози iстотним iнтересам Товариства або при виявленнi зловживань посадових осiб Товариства;
-доповiдати загальним зборам акцiонерiв, а в перiод мiж ними- Спостережнiй радi Товариства всi виявлення
в ходi перевiрок та розслiдуваннь недолiкiв та зловживань посадових осiб Товариства.
Звiльнена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Краматорський завод "Кондицiонер" 28.04.2014 р. в
звязку з закiнченням строку обрання.На загальних зборах акцiонерiв вiд 28.04.2014р. переобрано на рiк,
згiдно статуту Товариства.
Попереднi посади: з 27.08.01 р - 30.06.06 р. Фiлiя АТ "НОРД" "Завод компресорiв", бухгалтер; з 01.07.06 р. 28.02.07 р. - Фiлiя АТ "НОРД" "Мiнiмашинобудiвний завод", Головний бухгалтер; з 01.03.07 р. - АТ
"НОРД" ,провiдний бухгалетр; з 26.02.2013 - перший заступник головного бухгалтера ПАТ "НОРД"
83112,м.Донецьк,пр.Жуковського,2. Акцiй емiтента во власностi не має. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента а

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

Від загальної
Кількість
кількості акцій
акцій (штук)
(у відсотках)

1

2

3

4

5

Голова правлiння

Рощупкiн Володимир
Васильович

ВВ 366136 11.03.1998 Кiровським
МВ УМВС України у Донецькiй
областi

0

0

Член правлiння

Носкова Олена
Миколаївна

ВК 229095 07.12.2005
Краматорьким МВ УМВС
України в Донецькiй областi

0

0

Член правлiння

Алiменко Свiтлана
Олександровна

ВВ 483835 26.06.1998
Краматорським МВ УМВС
України в Донецькiй областi

0

0

Голова ревiзiйної
комiсiї

Денiсьєв Олександр
Володимирович

ВВ 979209 18.09.1999
Будьонiвським РВДМУУМВС
України в Дон.обл.

0

0

ВВ 074843 05.11.1997
Калiнiнским РВДМУУМВС
України в Донецькiй обл

0

0

Голова наглядовоїї
Женiков Олег Вадимович
ради
Член наглядової
ради

Дроздова Данута Iванiвна

ВВ 464422 22.06.1998
Ворошиловським РВ УМВС
України у м.Донецьк

1

0.00000196209

Головний
бухгалтер

Носкова Олена
Миколаївна

ВК 229095 07.12.2005
Краматорським МВ УМВС
України в Донецькiй областi

0

0

Член рiвiзiйної
комiсiї

Хрома Тетяна Григорiвна

ВВ 979209 18.09.1999
Будьонiвським РВДМУУМВС
України в Дон.обл.

0

0

Член ревiзiйної
комiсiї

Шубшинська Любов
Миколаївна

856886 28.08.1999 Пролетарським
РВДМУУМВС України в
Дон.обл.

0

0

Член ревiзiйної
комiсiї

Стеценко Iрина Сергiївна

ВА 195769 22.12.1995 Кiровським
РВДМУУМВС України в
Донецькiй обл

0

0

Член наглядової
ради

Статiнов Анатолiй
Сергiйович

ММ 577998 11.07.2000
Комiнтерновським РВХМУУМВС
України в Харкiвськiй обл

0

0

Усього

1

0.00000196209

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та бі

Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

ПАТ "НОРД"

13533086

83112 Донецька область д/н м.Донецьк
пр. Жуковського , б.2

49159416

96.454936801253

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

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

Усього 49159416

96.454936801253

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Опис

Чергові
X

Позачергові

Дата проведення
28.04.2014
Кворум зборів
96.541
Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КЗК":
1. Про обрання робочих органiв та лiчильної комiсiї зборiв.
2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013рiк та розподiл прибутку
i збиткiв Товариства i нарахування дивiдендiв за 2013рiк.
3. Про визначення напрямкiв дiяльностi ПАТ "КЗК" на 2014рiк.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.
5. Обрання голови та членiв Наглядової ради.

6. Обрання голови та членiв Правлiння.
7. Обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї.
Особа, що подавала пропозицiї до перелiку питань порядку денного: голова правлiння Рощупкiн В.В.
По першому питанню вирiшили:
- обрати Головою зборiв Рощупкiна Володимира Васильовича
- для оформлення протоколу зборiв обрати секретарем зборiв Волжанську Вiру Андрiївну.
- До лiчильної комiсiї включити
Алiменко С.О.
Дроздова Iрина Вiкторiвна
Регламент роботи зборiв:
-по першому питанню - до 15 хв.
-доповiдь по другому та третьому питанню - до 15 хв.
-доповiдь по четвертому питанню - до 15 хв.
-по п'ятому питанню - до 15 хв.
-по шостому , сьомому питанню - до 15 хв.
-вiдповiдi на питання - до 20 хв.
По другому питанню вирiшили:
1 .Затвердити рiчний звiт виконавчого органу ПАТ "КЗК".
2. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати.
По третьому питанню вирiшили:
З метою забезпечення життєдiяльностi пiдприємства в 2014року, це
o погашення зобов'язань перед пенсiйним фондом по пiльговiй пенсiї;
o виплата заробiтної плати;
o утримання житлофонду Задовольнити пропозицiю голови правлiння Рощупкiна В.В. про реалiзацiю лiквiдних ТМЦ, а
також затребуваних на ринку основних засобiв з метою забезпечення життєдiяльностi пiдприємства у
повному обсязi в 2014роцi, у тому числi:
- будiвлю невиробничого характеру(готель),iнв № 27, з остаточною вартiстю 965 416 грн;
- машини та обладнання, якi знаходяться в орендi з остаточною вартiстю 1 301 381 грн;
- неликвiднi машини та обладнання , якi знаходяться на консервацiї з остаточною вартiстю 258 710 грн.
По четвертому питанню вирiшили:
Затвердити звiт ревiзiйної комiсi за 2013 рiк.
По п'ятому питанню вирiшили:
До складу наглядової ради ПАТ "КЗК" обранi:
" Женiков Олег Вадимович,
" Статiнов Анатолiй Сергiйович,
" Дроздова Данута Iванiвна.
Головою Наглядової ради обран Женiков Олег Вадимович.
По шостому питанню вирiшили:
До складу правлiння обранi:
- Рощупкiн Володимир Васильович
- Носкова Олена Миколаївна
- Алiменко Свiтлана Олександрiвна
Головою правлiння ПАТ "КЗК" обран Рощупкiн Володимир Васильович.
По сьомому питанню вирiшили:
До складу ревiзiйної комiсiї ПАТ "КЗК" обранi:
- Денiсьєв Олександр Володимирович,
- Хрома Тетяна Григорiвна,
- Шубчинська Любов Миколаївна,
- Стаценко Iрина Сергiївна
Головою ревiзiйної комiсiї обран Денiсьєв Олександр Володимирович.

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

ТОВ "Полярний реєстр"

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

ТОВ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КОНТРОЛЬ-АУДИТ"

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
24823338
83112 Донецька область д/н м.Донецьк пр-т Жуковського, 2
АЕ 286585
ДКЦПФР
12.10.2013
(062) 301-49-91
341-29-64
72.40.0 Дiяльнiсть пов'язана з банками даних
ТОВ "Полярний реєстр" обрано зберiгачем - договiр № 9- ДУ вiд
15.05.2014р.,у якого ПАТ "КЗК" вiдкрило рахунки в цiнних паперах
власникам акцiй.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
22022137
01033 Київська область д/н м.Київ вул. Саксаганського, буд. 15, офіс 8
1132
Аудиторська палата України
26.01.2001
(044) 221-05-78
д/н
69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування
з питань оподаткування
Аудиторську перевiрку повного пакету рiчної фiнансової звiтностi ПАТ
"КЗК" за 2014 рiк , вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.
ПАТ ""Нацiональнеий Депозитарiй України"
Публiчне акцiонерне товариство
30370711
01001 Київська область д/н м.Київ вул.Б.Гринченка,буд.3
Правила ЦДЦП №2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
01.10.2013
0442791078
0442791078
депозитарна дiяльнiсь депаозитарiю цiнних паперiв

Опис

ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України" обрано депозитарiєм - договiр
№Е-3009 вiд 07.02.2011р.,який обслуговує випуск акцiй ПАТ "КЗК".

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

ПрАТ "Українська фондова бiржа"
Приватне акцiонерне товариство
14281095
01034 Київська область д/н м. Київ провулок Рильський,10
АВ №581214
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
26.04.2011
(044)278-28-50
(044) 235-32-84
66.11 - Управлiння фiнансовими ринками
ПрАТ "Українська фондова бiржа" здiйснює дiї щодо допуску та
перебуванню акцiй в бiржовому списку УФБ за категорiєю
позалістингових цiнних паперiв акцiй iменних простих - договiр № 01/06
вiд 02.06.2011р.

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

8/05/1/11

Донецьке ТУ
Державної комiсiї з
цiнних паперiв та
фондовому ринку

UA0503831002

Акція проста
бездокумент
арна іменна

24.01.2011

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

0.05

50966200

2548310.00

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

Протягом року заяви на допуск в лiстiнг не подавалися. Акцiї на торгiвельнiй бiржi не продаються та до лiстингу не включенi.Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних
паперiв на фондовiй бiржi не було.Пiдприємство не здiйснює торгiвлю акцiями на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках. Мiж ПАТ "КЗК" та ПрАТ "УФБ" укладено
договiр про допуск та перебування акцiй в Бiржовому списку.Рiшення про додатковий випуск в 2014 роцi не приймалось.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПАТ "Краматорський завод "Кондицiонер" - це спецiалiзоване пiдприємство з випуску
побутових кондицiонерiв, яке розпочало свою дiяльнiсть у груднi 1976 року, з
виробничною потужнiстю 50 тис. кондицiонерiв на рiк. За 1976 рiк Краматорським
заводом було виготовлено 2521 од. кондицiонерiв.
У 1979 роцi було проведено реконструкцiю пiд виробництво автономних
кондицiонерiв для будiвельне - дорожної технiки, баштових кранiв, адмiнiстративних
примiщень та iншi.
З березня 1980 року завод приступив до виробництва транспортних
кондицiонерiв з виробничнiстю по холоду 2000 ккал/годину на базi холодильного
агрегату битового кондицiонера, но з напруженням 220 або 380 вольт промислової
сети.
У 1991 роцi ДП Завод "Кондицiонер" було зареєстровано як орендне. Як
ПАТ "Краматорський завод "Кондицiонер" товариство засновано згiдно Наказу
Донецького регiнального вiддiлення Фонда державного майнаУкраїни вiд 13.02.1995
року №456 шляхом перетворення Орендного пiдприємства "Краматорський завод
"Кондицiонер" в вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з Декретом Кабiнета
Мiнiстрiв України " Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних
пiдприємств та їх структурних пiдроздiлiв, сданих в оренду (57/93 вiд 20.05.1993
року). У даний момент акцiями ВАТ "Краматорський завод "Кондицiонер" держава не
володiє. Приватизацiя здiйснена вiдповiдно до чинного законодавства. Засновниками
акцiонерного товариства виступили: органiзацiя орендаторiв орендного пыдприэмства
"Краматорський завод "Кондицiонер", зареєстроване рiшенням виконавчого комiтету
Ради народних депутатiв м.Краматорська (регiстрацiйний № 103 вiд 17.03.1993 року)
i Донецьке регiональне вiддiлення Фонду державного майна України.
З 1995 року ПАТ "КЗК" входит в ЗАТ "Група "НОРД".
ПАТ "Краматорський завод "Кондицiонер" - дiє з метою органiзацiї
розвитку виробництва кондицiонерiв, побутової технiки та iнших видiв продукцiї,
ринкiв збуту виробленої (або придбаної,одержаної) продукцiї, надання послуг в
українi та за її межами з метою отримання прибутку. Крiм того, пiдприємство
випускає широкий спектр комплектуючих для побутових та промислових холодильникiв
пiдприємств ЗАТ "Група НОРД"., агрегати, теплообмiнну апаратуру для холодiльних
установок,радиаторiв автомобiлей та iнше.
Заводом був освоїн випуск: агрегатiв вентиляцiйних для екскаваторiв,
тракторiв, малотоннажних автомобiлiв типу "Газель", електроотоплювачiв для салону
автобусiв "Богдан" виробництва Черкаського автомобiльного заводу. Продукцiя
випускаєма заводом, сертифiкована. На транспортний кондицiонер i компресор отриман
Знак якостi iз Росiї.
В 2003 роцi освоєно виробництво полок на холодильник "Iнтер-501",
поширюється виробництво полок для холодильникiв i холодильних шкафiв "Грiпи Норд".
В березнi 2006 року запущено виробництво електроводонагрiвачiв високого
класу. Внутрiшнiй бак робиться iз нержавiющої сталi, що на багато рокiв продовжить
долговiчнiсть i надiжнiсть вироба. проектна потужнiсть цiєї сучасної дiльницi
розрахована на 60 мiльонiв гривень товварної продукцiї на рiк.
В 2007 роцi встановлен та зроблен запуск в роботу лiнiї по виробництву
корзин та полок нової номенклатури.
З 01.06.2008 року на базi ВАт "Крам аторський завод "Кондицiонер" створен
структурний пiдроздiл АТ "Норд" по виробництву проволочної продукцiї , чугуного
лиття, штамповочних деталей, пластмасових деталей.У зв'язку зi структурними
змiнами
численнiсть працiвникiв з 540 осiб на 31.12.2007р. зменшилася до 115
осiб на 31.12.2008р.,за рахунок переводу робiтникiв на АТ "Норд", протягом
2009року численнiсть працiвникiв зменшилась до 40 осiб.В 2010 роцi у зв'язку з
нерентабельнiстю виробництва припинена дiяльнiсть з випуску холодильного
обладнання, основним видом дiяльностi в даний час є сдавання в оренду обладнання
та будiвель. Чисельнiсть робiтникiв зменшена до 11 осiб у 2010 роцi, та до 7 осiб
у 2011 роцi.Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р.№
514- VI та закону України "Про внесення змiн до Закону України про цiннi папери та
фондовий ринок щодо порядку дiй емiтента та iнвесторiв" вiд 11.06.2009 року № 1522
- VI з 29.10.2010 р. акцiї товариств iснують виключно в бездокументарнiй формi, у
зв'язку з чим необхiдно було прийнято рiшення на позачергових загальних зборах
акцiонерiв про переведення випуску акцiй ВАТ "Краматорський завод "Кондицiонер"
документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, а також згiдно
Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р.№ 514- VI та прийняття
рiшення про дематерiалiзацiю змiнити найменування Товариства з Вiдкрите акцiонерне

товариство "Краматорський завод "Кондицiонер" на Публiчне акцiонерне товариство
"Краматорський завод "Кондицiонер".
В 2014 роцi основним видом дiяльностi Товариства є -здача в оренду
промислового обладнання та гуртожитку. Товариство не змогло витримати
запропонованi ринком умови виживання, рiвень оснащеностi пiдприємства як
технiчний, технологiчний, так i маркетинговий, не змiг конкурувати на ринку
промислового виробництва.
Адреса пiдприємства: 84322 М.Краматорськ, вул.Шкiльна, 117.

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
У зв'язку зi створенням з 01.06.2008р.на базi ВАТ "Краматорський завод
"Кондицiонер" структурного пiдроздiлу АТ "Норд" по виробництву проволочної
продукцiї, чугуного лиття, штамповочних деталей, пластмасових деталей протягом
2008 року в органiзацiйнiй структурi управлiння ВАТ "Краматорський завод
"Кондицiонер" вiдбулися змiни. В 2010 роцi у зв'язку з нерентабельнiстю
виробництва припинена дiяльнiсть з випуску холодильного обладнання, основним видом
дiяльностi в даний час є сдавання в оренду обладнання та будiвель. Чисельнiсть
робiтникiв зменшена до 6 осiб. Протягом 2014 року змiни в органiзацiйнiй структурi
Товариста не вiдбувалися.
Адмiнiстративний апарат управлiння:
- директор - голова правлiння;
- головний бухгалтер;
- економiст з фiнансової роботи;
Адмiнистративно-господарча частина, якiй пiдпорядковуються
- завiдучий АГЧ;
- черговий гуртожитку.

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
Середньооблiкова численiсть працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод
складає 6 осiб, що менше на 1 особу, ніж у 2013 році. В 2014 роцi - ФОП склав 197
тис.грн., що менше на 98 тис.грн. у порівнянні з 2013 роком. На даний час основним
видом дiяльностi є здавання в оренду обладнання та будiвель. Сумісників та
робітників з неповним робочим днем за 2014 рік не було. Кадрова полiтика
пiдприємства ПАТ "КЗК" спрямована на формування команди, спiльно працюющої групи
людей, для досягнення загальної мети - пiдвишення ефективностi дiяльностi
пiдприємства. На час дiї колективного договору надавати робiтникам ПАТ "КЗК"
наступнi соцiальнi пiльги, в залежностi вiд результетiв господарської дiяльностi i
наявностi грошових коштiв: - виплачувати единоразове пособiє робiтникам
пiдприємства, достигшим пенсiйного вiку i права на отримання пенсiї. i якi
заявляють про росторгнення трудового договору за власним бажанням, пропрацювавшим
не менше 10 рокiв, у розмiрi мiнiмальної заробiтної плати; - надавати єдиноразову
матерiальну допомогу сiм'ї робiтника, помершого вiд заггального захворювання або

несчасного випадку в побутi, сiм'ї померлого пенсiонера пiдприємства, матерiальну
допомогу робiтникам ПАТ потрапившим на операцiю; - виплачувати единовременну
премiю к юбiлецйнiй датi (50 рокiв, 55 рокiв жiнкам, чоловiкам i 60 рокiв
чоловiкам, досягнувшим пенсiйного вiку); - надавати житло робiтникам ПАТ "КЗК" в
заводському гуртожитку по двустороннiм договорам оренди на час роботи робiтника на
ПАТ "КЗК" чи iнший узгоджений мiж сторонами строк; - дозволити адмiнiстрацiї ПАТ
"КЗК" з дозволу профсоюзного комiтету видiляти житло поза чергою окремим
висококвалiфiкованим спецiалiстам та iншим робiтникам з урахуванням їх трудового
вкладу. При наявностi коштiв видiляти кошти на оздоровлення робiтников ПАТ"КЗК":
Профсоюзний комiтет по узгодженню з керiвництвом пiдприємства виконує
заявку,придбання, розподiл i облiк путiвок для робiтников пiдприємства на
оздоровчий час. Профсоюзний комiтет повинен: - забезпечувати контроль за
утриманням на пiдприємствi трудового , пенсiйного та житлового законодавства.
Надавати членам профсоюзу консультативну допомогу по цiм питанням. - представляти
iнтереси членiв профсоюзу при розгляданнi iндивiдуальних i колективних трудових
спорiв. - виконувати контроль за використанням коштiв на соцiальне страхування,
своєчасної виплати допомоги по тимчасовiй непрацездатностi, вагiтностi, на
народження дитини та iнших виплат згiдно дiючому законодавству i колективному
договору. - видiляти путiвки на санаторно-курортне лiкування трудящихся,
оздоровлення дiтей в оздоровчих лагерях, надавати на пiльгових умовах. На даний
час у зв'язку з припиненям виробництва, та невеликою кiлькiстю працiвникiв не всi
умови колективного договору Товариство в змозi виконати.

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
ПРАТ "Група Норд" -це об'єднання, яке складається з багатьох пiдприємств, якi
входять в в об'єдннання для спiвпрацi один з одним. Функцiї ПАТ "Краматорського
заводу "Кондицiонер" - це спiвпраця,формування професiйних взаємовiдносин з
пiдприємствами, якi входять в ПРАТ "Група Норд" в планi прогнозування
цiноутворення, об'ємiв та якостi закуємих матерiалiв, оптимiзаццiї логистики
транспортних операцiй.
Термiн участi в об'єднаннi не встановлен.З гiдно
протокола №3 вiд 26.12.98р. загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Група Норд" , Ват
"КЗК" введен до складу ацiонерiв ЗАТ "Група Норд" , та володiє 7000 шт . цiнних
паперiв (акцiй) номiнальною вартiстю 1,00 грн., що складає 3,333% вiд загального
статутного фонду.

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
Спільну діяльність з іншими організаціями та підприємствами в звітньому періоді
Товариство не проводило.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
В 2014 роцi пропозицiї щодо реорганiзацiїз боку третiх осiб, що мали мiсце
протягом звiтного перiоду не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Прийнятою облiковою полiтикою Товариства встановленi такi методи облiку та
принципи оцiнки активiв та зобов'язань:
Функцiональною валютою i валютою представлення є гривня.
1)
При складаннi фiнансової звiтностi пiдприємства використовувався МСФЗ 1
"Подання фi-нансової звiтностi". Межа суттєвостi встановлена у розмiрi 1 тис. грн.
2)
Складання фiнансової звiтностi проводилось згiдно принципу нарахування,
доходи i витра-ти вiдображались в облiку i звiтностi у момент їх виникнення,
незалежно вiд часу надхо-дження i сплати грошей, згiдно МСФЗ 1.
3)
Одиницею облiку основних засобiв вважається окремий об'єкт основних засобiв.
Основними засобами визнаються активи, строк корисного використання яких очiкується
бiльш одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року). Основнi засоби
класифiкують-ся по групах згiдно Ст. 145 п. 145.1 Податкового Кодексу України.

Очiкуваний термiн корисного використання об'єкта встановлюється постiйно дiючої
експертною комiсiєю та наказом по пiдпри-ємству при визнаннi цього об'єкта активом
(при зарахуваннi на баланс), але не менше мiнiмального термiну, передбаченого
податковим законодавством ( п.145.1 та пп. 145.1.1 Податкового Кодексу України ) .
Строк корисного використання об'єкта переглядається в разi змiни очiкуваних
економiчних вигод, але вiн не може бути менше, нiж визначено в п. 145.1 ПКУ.
Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за
первiсною ва-ртiстю (собiвартiстю). Первiсна оцiнка об'єкта основних засобiв
визначається згiдно МСФЗ 16 "Основнi засоби".
Амортизацiя об'єктiв основних засобiв, якi зарахованi на баланс пiдприємства,
нараховуєть-ся прямолiнiйним методом. При змiнi строку корисного використання
амортизацiя об'єкта основ-них засобiв нараховується, починаючи з мiсяця,
наступного за мiсяцем змiни строку корисного ви-користання.
Якщо залишкова вартiсть об'єкта суттєво вiдрiзняється вiд справедливої вартостi на
дату балансу, вiдповiдно до МСФЗ 16 "Основнi засоби" проводиться переоцiнка
основних засобiв, не-матерiальних активiв, iнших необоротних активiв до їх
справедливої вартостi. При переоцiнцi об'-єкта основних засобiв переоцiнюється вся
група основних засобiв, до якої такий об'єкт вiдноситься. Переоцiнка основних
засобiв проводитися на основi даних незалежного експерта оцiнювача з перiодичнiстю, достатньою для того, щоб балансова вартiсть об'єкта основних засобiв
суттєво не вiдрi-знялася вiд його справедливої вартостi на дату звiтностi, але не
рiдше одного разу на три роки .
4)
Первiсну оцiнка об'єкта НМА визначається згiдно МСФЗ 38 "Нематерiальнi
активи". Оди-ницею бухгалтерського облiку НМА вважається об'єкт НМА. Строк
корисного використан-ня та лiквiдацiйна вартiсть встановлюється наказом по
пiдприємству при визнаннi цього об'-єкта активом вiдповiдно до пп. 145.1.1
Податкового кодексу України. Нарахування аморти-зацiї НМА здiйснюється
прямолiнiйним методом.
5)
Одиницею облiку запасiв є окреме їх найменування або однорiдна група
запасiв, що мають однакове призначення та однаковi умови використання. Придбанi
(отриманi) або виготовле-нi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за
первiсною вартiстю. Первiсна оцiнка за-пасiв визначається вiдповiдно до вимог МСФЗ
2 "Запаси". Встановленi такi методи оцiнки вибуття запасiв:
- за середньозваженою собiвартiстю - при списаннi виробничих запасiв у
виробництво. Ви-значення середньозваженої собiвартостi здiйснюється по кожнiй
операцiї один раз на мiсяць;
- за цiнами продажу - для товарiв, якi продаються оптом i в роздрiб.
На дату балансу запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: собiвартостi чи
чистою вартiстю реалiзацiї. Запаси вiдображаються за чистою вартiстю реалiзацiї у
разi, якщо на дату ба-лансу їх вартiсть знизилася або вони зiпсованi, застарiли
або iншим чином втратили первiсно очi-кувану пiдприємством економiчну вигоду вiд
їх використання. Коригування балансової вартостi запасiв до чистої вартостi
реалiзацiї здiйснюється шляхом нарахування резерву на знецiнення запа-сiв.
Резерв знецiнення запасiв нараховується в наступних випадках:
- має мiсце повне або часткове моральне старiння запасiв (наприклад, змiнилася
технологiя виробництва , а на складi залишилися запчастини старого обладнання) при цьому резерв нарахо-вується в розмiрi 100 % вартостi запасiв;
- запаси не використовуються бiльше 12 мiсяцiв або є впевненiсть в тому, що запаси
не бу-дуть використанi за їх призначенням та їх вартiсть не буде вiдшкодована при цьому резерв нара-ховується в розмiрi 100 % вартостi запасiв;
- закiнчився термiн придатностi запасiв (для сировини, що має термiн придатностi,
швидко-псувних запасiв ) - при цьому резерв нараховується в розмiрi 100 % вартостi
запасiв;
- зменшилися цiни реалiзацiї - при цьому резерв нараховується в розмiрi рiзницi
мiж балан-совою вартiстю i чистою вартiстю реалiзацiї запасiв;
- витрати на виробництво або розрахунковi витрати на збут збiльшилися до такого
рiвня, що стає неможливим вiдшкодувати вартiсть запасiв при реалiзацiї - при цьому
резерв нараховується в розмiрi рiзницi мiж балансовою вартiстю i чистою вартiстю
реалiзацiї;
- вiдбулося фiзичне ушкодження запасiв - при цьому резерв нараховується в розмiрi
рiзницi мiж балансовою вартiстю i чистою вартiстю реалiзацiї запасiв.
Нарахування резерву та визначення чистої реалiзацiйної вартостi здiйснюється по
кожнiй одиницi облiку запасiв. Сума резерву знецiнення запасiв облiковується на
окремому рахунку "Ре-зерв знецiнення запасiв". Даний рахунок є контрактивним до
рахункiв облiку запасiв i зменшує ба-лансову вартiсть вiдповiдної групи запасiв.
6)
Дебiторську i кредиторська заборгованiсть, визнається згiдно принципу
нарахування, тобто результати угод та iнших подiй визнаються в момент їх настання,
враховуються i вiдобра-жаються у фiнансовiй звiтностi в тому перiодi, в якому вони
вiдбулися.

Дебiторська i кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги оцiнюється за
справе-дливою вартiстю на дату визнання активом або зобов'язанням згiдно МСФЗ 7
"Фiнансовi iнстру-менти. Розкриття iнформацiї".
Довгострокова дебiторська i кредиторська заборгованiсть оцiнюється та
амортизується з ви-користанням методу ефективної процентної ставки.
Станом на 31 грудня переглядається вартiсть дебiторської заборгованостi щодо
можливого зменшення корисностi на основi аналiзу очiкуваних грошових потокiв. Не
тестується на знецiнення дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом; за
внутрiшньогруповими розрахунками; з пов'язаними особами.
Резерв сумнiвних боргiв визначається в розрiзi iндивiдуального резерву
(використовуючи iдентифiкований метод) i групового резерву, використовуючи
загальний вiдсоток збитковостi (сумнiвностi). Вiдповiдно до iдентифiкованого
методу, величину резерву сумнiвних боргiв визна-чають в абсолютнiй сумi сумнiвної
заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв в розрiзi
договорiв i поставок. Iдентифiкованим методом резерв формується на дебiтор-ську
заборгованiсть, термiн виникнення якої бiльше 12 мiсяцiв , в розмiрi 100 % суми
заборговано-стi.
Резерв зменшення корисностi на колективнiй основi - формується на дебiторську
заборгова-нiсть, що не потрапляє пiд визначення резерву зменшення корисностi на
iндивiдуальнiй основi (те-рмiн виникнення якої не перевищує 12 мiсяцiв), iз
застосуванням вiдсотка збитковостi.
7)
Нарахування забезпечень працiвникам на виплату вiдпусток здiйснюється на
пiдставi МСФЗ 19 "Виплати працiвникам". Забезпечення на виплату вiдпусток
нараховується щомiсяця на дату звiтностi i вiдноситься на тi ж витрати, що й
витрати по заробiтнiй платi. Розрахунок забезпечення на виплату вiдпусток
здiйснюється з використанням методу формування за-безпечення на основi фактичної
кiлькостi днiв невикористаної вiдпустки на дату звiтностi та середньоденний оплати
працi кожного спiвробiтника .
8)
Первiсна оцiнка фiнансових iнвестицiй здiйснюється за справедливою вартiстю.
Фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi i дочiрнi пiдприємства на дату балансу
вiдображаються за вартiстю, визначеною за допомогою методу участi в капiталi,
згiдно МСФЗ 28 "Облiк iнвестицiй в асоцiйованi компанiї".
9)
Доходи пiдприємства визнаються i нараховуються вiдповiдно до МСФЗ 18
"Доходи". Дохiд вiдображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої
вартостi активiв (вiдшкоду-вання), що отриманi або пiдлягають отриманню.
10)
Витрати пiдприємства визнаються i нараховуються вiдповiдно до вимог МСФЗ 18
"Доходи" та МСФЗ 2 "Запаси".
11)
Розрахунок вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань здiйснюється
вiдповiдно вимог до МСФЗ 12 "Податки на прибуток" один раз на рiк. Вiдстроченi
податковi активи та зо-бов'язання в промiжнiй фiнансовiй звiтностi не
вiдображаються.

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;
В 2010 роцi у зв'язку з припиненням виробничої дiяльностi та передачею основних
виробництв в оренду АТ"Норд", основним видом дiяльносi пiдприємства є здача в
оренду основних фондiв та обладнання.
У 2010 роцi отримано нову довiдку iз Держкомстату де основним видом дiяльностi є
здавання пiд найм iнших машин та устаткування. Причиною данного шагу послужила
неможливiсть утримувати iнфраструктуру пiдприприємства за рахунок iснуючих

об'ємiв виробництва.Iнформацiї про кiлькiсть поставщикiв за основними видами
сировини та матерiалiв,джерела сировини,їх доступнiсть, динамiку цiн,iнформацiї
про особливостi стану розвитку, рiвень впровадження нових технологiй, нових
товарiв,його положення на ринку, iнформацiю в галузi,про особлтвостi продукцiї
емiтента,перспективнi плани розвитку емiтента в галузi виробницта немає, тому що в
даний час Товариство не здiйснює виробничу дiяльнiсть.Рiвень оснащеностi
пiдприємства як технiчний,технологiчний, так i маркетинговий не може конкурирувати
на ринку промислового виробництва. В 2014 роцi основним видом дiяльностi
Товариства є -здача в оренду промислового обладнання та гуртожитку. Середня сума
виручки на мiсяць 21,7 тис.грн.Основним орендарем Товариства є ПАТ "НОРД" згiдно
договру №817 вiд 01.05.2013р. (оренда транспортних з-асобiв та обладнання), ТОВ
"Торгмонтаж" (оренда примiщень, обладнання,транспортних засобiв).Згiдно договору
оренди №322257 вiд 01.09.2013р. ПАТ "НОРД" є основним орендодавцем нежитлового
примiщення, загальною площею 157,7 кв.м.розташованого за
адресою:м.Краматорськ,вул.Шкiльна,117. Основними ризиками Товариства є фiзичних та
моральний знос основних засобiв, якмй може спричинити втрату орендаторiв.Так як
сдача в оренду примiщень та обладнання вiдбувається протягом цiлого року, то
залежностi вiд сезонних змiн не має.
Тому основними завданнями пiдприємства є:
1. Забезпечення строгого облiку та зберiгання невостребованих на даний час, але
лiквiдних матерiалiв та iнструменту.
2. Пiдтримка в належному станi основних фондiв та об'єктiв соцiальної сфери за
рахунок сдавання в оренду обладнання, реалiзацiї нелiквiдов та морально застарiлих
активiв пiдприємства з цiллю зберiгання бази для реалiзацiї реальних iнвестицiйних
проектiв.
3. З цiллю забезпечення життєдiяльностi пiдприємства в 2014 роцi це:
-погашення зобов'язань перед пенсiйним фондом з пiльгової пенсiї;
-виплата заробiтної плати;
-утримання житлового фонду
Реалiзувати затребуванi на ринку основнi засоби на суму 2 млн.грн.
Основнi показники дiяльностi Товариства наступнi:
Чистий дохiд вiд реалiзацiї
2013
2014
(товарiв,робiт,послуг)
346 тис.грн.
217 тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованиї продукцiї
(товарiв, робiт,послуг)

181 тис.грн

112 тис.грн.

Валовий прибуток

165 тис.грн.

105 тис.грн.

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
В 2010, 2011,2012,2013,2014 роках придбань активiв не вiдбувалося.
Були ремонти основних засобiв, та введення в експлуатацiю ранiше придбаних ,але не
введених в експлуатацiю основних засобiв. Основним вiдчудженням за останнi 5
рокiв-є вiдчудження обладнання та гуртожитку, а саме:
- прес кривошипний 394,8 тис.грн.;
- прес TS 305,4 грн.;
- прес разд. трубки 100,2 тис. грн.;
- верстак для згинання 73,9 грн.;
- верстак дорновочний 75,3 тис грн.;
- верстак труборізний 35,6 тис.грн.;
- бак промивки в пер хлорі 38,4 тис.грн.;
- будівля гуртожитку (готелю)913,1 тис.грн.;
- компресор SSR ML -55 - 62,6 тис.грн.;
За останнi п'ять рокiв вибуло основних засобiв:
2010
2011
2012
2013
2014
* Будинки,споруди та передавальнi пристро
1287,0
* машини та обладнання
1046,0
28,0
* iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)
50,0
7,0

-

1,9

167,8

553,2

30,6

255,9

14,3

5,8

53,4

* iншi основнi засоби
63,0
99,0
* iнвентарна тара
81,0
* iншi необоротнi матерiальнi активи
8,0
* транспортнi засоби
36,0
* малоцiннi необоротнi активи
7,0
-

70,6

97,9

9,1

-

-

26,6

-

-

151,1

21,6

-

51,7

6,4

578,8

В 2010 роцi це продажа машина установки v образних трубок, лiнiя
цинкування, механiчна лiнiя пралiння, машине рельєфної МР-10003 та iнше.
В 2011 роцi це списання iнвентарю, ванни цинкування,пiдвiсного
конвейєра, насосу, пресу, компьютерної технiки та iнше.
В 2012 роцi це списання дебiторської заборгованнiстi у суммi 4,9
тис.грн.,
В 2013 роцi це реалiзацiя основних засобiв (394,8 тис.грн. прес
кривошипний,305,4 тис. грн. прес TS, 75,3 тис.грн. верстат дорновочний,100,2
тис.грн. прес разд. трубки,73,9 тис.грн верстат для згинання та iнше) та списання
основних засобiв (28,3 тис.грн. прес, 14,9 тис.грн. електрична пiч, 9,5 тис.грн.
установка гнуття полки та iнше).
В 2014 році це реалiзацiя основних засобiв(електротельфер 6,6 тис
грн, пальник ГИИ- 300 - 11 тис грн., пальник інфракрасного випромінювання 7,9
тис грн.., компрессор ML-55
62,6 тис грн.., компрессор повітряний 9,9 тис
.грн.., будівля гуртожитку (готелю)913,1 тис.грн.,інші споруди ліній
електропередач на загальну вартість 373,2 тис.грн.)
Безнадiйна дебiторська заборгованiсть на 01.01.14р. та на
31.12.2014р. відсутня.
Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання,
пов'язанi з її господарською дiяльнiстю.

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
Договір оренди №817 від 01.05.2013р. ПАТ "НОРД" орендар приймає в тимчасове платне
користування орендоване майно (транспортні засоби,обладнання) в срок до
31.12.2014р. ,аренда плата 22,9 тис.грн на місяць.
Договір оренди телефонного номера №811 від 01.01.2013р. ПАТ "НОРД" орендар
приймає в використання телефонні номери для забеспечення телефонного та Інтернетзв'язку:
44-00-21,44-01-68 (літейний цех);
44-00-20,41-52-40 (служба відділу енергетика);
44-00-24 (начальник охорони);
44-00-23 (охорона).Вартість послуг згідно з данними приладів обліку
організації зв'язку та згідно документів отриманих від організації зв'язку ПАТ
"Укртелеком".
Договір оренди будівлі (іншої капітальної споруди) №32257 від 01.09.2013р.
орендодавець ПАТ "НОРД" передає у платне користування нежитлове приміщення АБК
загальною площею 157,7 кв.м., розташоване за адресою :Донецька обл., м.
Краматорськ,вул.Шкільна,117.

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

Основними засобами товариства визначенi матерiальнi активи призначенi для
виробництва, реалiзацiї продукцiї. Здавання в оренду, адмiнiстративних цiлiй при
нормальних умовах не призначенi для продажу , якi використовуються на протязi
бiльш 1 року, одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Первiсна
вартiсть об'єктiв основних засобiв створена та зараховується на баланс товариства
за цiною придбання (фактичною собiвартiстю).
Пiдприємство надає в оренду:
1)ПрАТ "Київстар" договiр №33258 вiд 01.02.2011р. оренда нежитлового примiщення
гуртожитку, площею 12 кв.м. та частина даху гуртожитку;
2)ТОВ "Торгмонтаж" договiр № 809 вiд 01.01.2013р. оренда тел. точок;
3)ТОВ "Торгмонтаж" договiр № 01/07 вiд 01.07.2009р. оренда автомобiлю Газель;
4)ТОВ "Фтiком" договiр № 816 вiд 01.01.2012р. оренда частини даху гуртожитку,
площею 1кв.м.;
5)ПрАТ "МТС" договiр № ЕТ-11-04166 вiд 01.02.2011р. оренда нежитлового примiщення
гуртожитку, площею 12 м.кв.та частина обладнання;
6)ПАТ "НОРД" фiлiя ММЗ договiр № 04/05 вiд 01.10.2011р. оренда обладнання;
7)ПАТ "НОРД" договiр №811 вiд 01.07.2011р. оренда тел.точок;
8)ПАТ "НОРД" договiр №817 вiд 01.01.2013р. оренда обладнання;
9)ТОВ "Астелiт" договiр №2414/2 вiд 24.09.2010р. оренда частини даху гуртожитку,
площею 12 м.кв; 16) 14) "Амадео ЛТД" договiр №828 вiд 01.07.2012р. оренда
телефонних точок;
10) "Амадео ЛТД" договiр №836 вiд 01.01.2013р. оренда обладнання;
11) "Гевис" договiр №830 вiд 01.10.2012р. оренда обладнання;
12) "Iнтертелеком" договiр №829 вiд 01.10.2012р. оренда нежитлового примiщення;
13) ТОВ "Торгмонтаж" договiр №01/01-2012 вiд 01.10.2012р. оренда автомобiля Опель
Омега.
Орендарі зобов'язанi: триматити i експлуатувати примiщення згiдно з
дiючими санiтарними нормами i правилами технiчної експлуатацiї i обслуговування,
використовувати примiщення виключно за цiльовим призначенням, соблюдати правила
протипожарної безпеки.Арендатори повиннi передавти примiщення вiдповiдаючi
протипожежним вимогам, встановлювати системи пожаротушiння, встановлювати систему
вентиляцiї примiщень.
Площа зiмельної дiлянки ,за яку плате пiдприємство арендну плату,
складає 4802 м2, на якій розташована будівля гуртожитку бiля "Краматорського
заводу "Кондицiонер".
Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства
вiдсутнi. На даному етапi Товариство не має планiв капiтального будiвництва,
розширення або удосконалення основних засобiв, тому iнформацiя про суми видаткiв,
методи фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване
зростання виробничих потужностей вiдсутня.Планiв капiтального будiвництва,
розширення або удосконалення основниз засобiв не має у зв'язку з вiдсутнiстю
виробництва та коштiв.
До складу основних засобiв у натуральному виглядi належать:
- будiвлi та споруди (будiвля гуртожитку та iнше)
- машини та обладнання (автомат правильно-вiдрiзний I61 4 од., автомат токарноревольверний 6 од.,камера фарбувальна "Haytex" 1 од.,лiнiя для виготовлення
полицi Е 3 од.,машiна заливальна низького тиску 1 од.,Машина контактного
зварювання МШ-22 1од.,Машина зварювальна МР-6924 3 од.,Машина зварювальна МТР-1201
УХЛ 2 од.,пiч полiмеризацiї 1од.,провiльно-вiдрiзний верстат 1 од.,Прес
кривошипний шатунний 1 од.,Прессформа упаковки КВ 1 - 00 1 од.,Верстат правильновiдрiзний 4 од.,Установка зварювальна АС 305-2 1 од.,Установка зварювальна АС 321
1 од.,конвеєр пiдвiсний 1 од. , персональнi комп'ютери, принтери,факси, системнi
блоки та iнше.)
- транспортнi засоби( автомобиль Газель,втомобиль КАМАЗ-532, автопогрузчик ДВ1788-33-20,автомобiль ОПЕЛЬ ОМЕГА та iншi.)
- iнструменти,прилади ,iнвентар (столи, шафи, тумбочки, холодiльнiки, шафи для
сукнi, електроводонагрiвачi, кондицiонери, та iнше.)
Ступiнь використання основних засобiв:
* будинки, споруди та передавальнi пристрої - 42,4%;
* машини та обладнання - 23,8%;
* транспортнi засоби - 10,3%;
* iнструменти, прилади та iнвентар - 11,1%;
* iншi основнi засоби - 27,5%.

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

Основними проблемами ПАТ "Краматорський завод "Кондицiонер" є:
1) вiдсутнiсть обiгових коштiв;
3) низька платiжоспроможнiсть iнвесторiв;
4) високi податковi зобов'язання;
5) iнфляцiя;
6) нестабiльнiсть вiтчизняного законодавства;

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
У 2014 роцi пiдприємство погодило та сплатило накладені штрафнi санкцiї у розмірі
230 тис.грн., а саме:
- по податку на додану вартість - 101 тис.грн.;
- по податку на прибуток - 121 тис.грн.;
- інші - 8 тис.грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства пiдготовлена згiдно з вимогами МСФЗ.
Нарахування амортизацiї основних засобiв видбувається згiдно з нормами,
встановленими МСФЗ.
Запаси облiковуються за собiвартiстю.Собiвартiсть запасiв включає витрати на
придбання,поставку та переробку.
Дебiторська заборгованiсть включає заборгованiсть за реалiзованi послуги та работи
в кредит.
Доход вiд реалiзацiї робот, послуг визнається в облiку, коли надання їх вже
здiйснено.
Витрати на податки здiйснюються у вiдповiдностi до чинного подат-ового
Законодавства.
Аналiз проведений за методикою, що передбачає розрахунок наступних груп
показникiв:
- платоспроможностi;
- фiнансової стабiльностi;
- фiнансової незалежностi;
- рентабельностi;
- дiлової активностi.
Базою розрахунку показникiв фiнансового стану пiдприємства служить валюта балансу,
що вiдображає реальну вартiсть майна пiдприємства.
1)
Показники платоспроможностi (лiквiдностi) вiдображають можливiсть
пiдприємства погасити короткострокову заборгованiсть своїми легко реалiзованими
коштами.
Кал= Грошовi кошти/поточнi зобов'язання=2,21
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К а.л.=2,21) на 31.12.2014р. вiдповiдає
нормативному значенню (не нижче 0,2) та говорить про те, що пiдприємство має
змогу в дуже короткий вiдрiзок часу цiлком погасити свої короткостроковi
зобов'язання тiльки за рахунок грошових коштiв.
Промiжний коефiцiєнт покриття
К п.п. =(Грошовi кошти+Дебiторська заборгованiсть/рядок балансу
1125+1130+1155+1190/)/Поточнi зобов'язання=12,12
(К п.п.= 12,12) на 31.12.2014 р. вище нормативного значення (не нижче 0,7) та
говорить про те, що пiдприємство здатне за нетривалий час погасити свої
короткостроковi зобов'язання за рахунок грошових коштiв та дебiторської
заборгованостi.
Значення загального коефiцiєнта покриття.
Ко.п.=(Запаси/рядки Балансу 1100+1104+1170/+ Грошовi кошти+Дебiторська
заборгованiсть/рядок балансу 1125+1130+1155+1190/)/Поточнi зобов'язання=13,15
(К о.п.= 13,15) на 31.12.2014р. вище нормативного значення (не нижче 1), що
свiдчить про те, що у пiдприємства достатньо лiквiдних коштiв для виконання усiх
своїх зобов'язань .
Таким чином, можна зробити висновок, оскiльки всi коефiцiєнти абсолютної та
промiжної лiквiдностi вiдповiдають нормативним показникам та загальний коефiцiент

покриття вiдповiдає нормативним показникам, Товариство зможе погасити свої
зобов'язання в перiод термiнового погашення кредиторської заборгованостi за
рахунок грошових коштiв, та в змозi погасити свої зобов'язання в перiод
термiнового погашення кредиторської заборгованостi за рахунок дебiторської
заборгованостi.
2) Показники фiнансової стабiльностi характеризують ступiнь захищеностi iнтересiв
кредиторiв.
За станом на 31.12.2014 р. на 1 гривну власних коштiв доводиться 0,08 гривнi
позикових коштiв( К ф.с. =Зобов'язання/власний капiтал) вiдповiдно при
нормативному значеннi не вище 1, що говорить про низьке залучення позикових
коштiв. У порiвняннi з минулим перiодом доля позикових коштiв у вартостi майна
зменшилась.
Питома вага дебiторської заборгованостi у вартостi майна пiдприємства на
01.01.2014 р. та на 31.12.2014 р. складає 19,8% та 44,7% вiдповiдно. (Вд.з..=
Дебiторська заборгованiсть/рядок балансу 1125+1130+1155+1190)/Валюта балансу)
Питома вага зобов'язань у вартостi майна пiдприємства на 01.01.2014р. та на
31.12.2014 р. складає 26,3% та 7,8 % вiдповiдно. (Во.= Зобовязання/Валюта балансу)
Таким чином, можна зробити висновок, що фiнансова стабiльнiсть товариства повнiстю
вiдповiдає прийнятим нормам.
3)Показник фiнансової незалежностi свiдчить про питому вагу власних коштiв у
загальнiй сумi коштiв пiдприємства.
Кф.н.=Власний капiтал/актив=0,92
За станом на 01.01.2014 р. та на 31.12.2014 р. доля власних коштiв у вартостi
майна пiдприємства склала 0,74 та 0,92 вiдповiдно при нормативному значеннi не
нижче 0,2, що говорить про фiнансову незалежнiсть пiдприємства перед кредиторами.
4) Показники дiлової активностi вiдображають ступiнь ефективностi використання
пiдприємством власних засобiв.
К об.а.=Виручка вiд реалiзацiї послкгї( ф.2 р.2000)/Валюта балансу=0,1
За станом на 31.12.2014р. обсяг виручки вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт,
послуг) припадаючий на одиницю засобiв, вкладених в дiяльнiсть пiдприємства
становить 0,1 гривень, що характеризує не достатьньо високий рiвень активностi
товариства.
Коефiцiєнт обертання власних засобiв на 31.12.201р. складає 0,1.
О в.з.=Виручка вiд реалiзацiї продукцiї( ф.2 р2000)/Власний капiтал=0,1.
Зроблений аналiз дозволяє зробити висновок:
Розрахунковi показники абсолютної та промiжної лiквiдностi, коефiцiент загальної
лiквiдностi вiдповiдають нормативним значенням, а також коефiцiєнт фiнансової
стабiльностi, фiнансової незалежностi та дiлової активностi вiдповiдають
нормативним значенням.
ПАТ "Краматорський завод "Кондицiонер" в цiлому фiнансово стабiльне, та може
погасити свої поточнi зобов'язання за рахунок дебiторської заборгованостi та
грошових коштiв,запасiв.
Товариству необхiдно:
- оперативно враховувати можливостi збуту, наявнiсть заказiв, i виходячи iз цього,
планувати об'єми продаж;
- управляти витратами i планувати їх зниження в цiлому по пiдприємству;
- проработати диференцiрований облiк накладних видаткiв при формуваннi
цiноутворення в калькуляцiях;
- розробити фiнансовий план, для забезпечення прозоростi фiнансово-економiчного
стану пiдприємства для власникiв.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Всi договора, якi були узгоджено у 2014 роцi - виконано. Портфель замовлень на
2015рiк - не узгоджено. Основний прибуток для розвитку пiдприємства планується
отримати вiд здавання в оренду обладнання та будiвель.На 2015рiк договора оренди
пролонгованi.

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)
З 2010 року у зв'язку з нерентабельнiстю виробництва, припинена виробнича
дiяльнiсть по випуску холодильного обладнання. Основна стратегiя подальшої
дiяльностi - забезпечити збереження майна, яке знаходиться у власностi

пiдприємства, та пошук iнвесторiв для можливостi возобновлення виробництва
конкурентно-придатної продукцiї.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Протягом 2014 року дослiдження та розробки не проводилися.

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
В 2014 році судові справи відсутні.
Спорiв, вирiшених шляхом до судового врегулювання у 2014 роцi 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
д/н

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )
Власні основні засоби
Орендовані основні
Основні засоби , всього
(тис.грн.)
засоби (тис.грн.)
(тис.грн.)
Найменування основних засобів
На початок На кінець На початок На кінець На початок На кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1.Виробничого призначення

1340.000

885.000

0.000

0.000

1340.000

885.000

- будівлі та споруди

416.000

206.000

0.000

0.000

416.000

206.000

- машини та обладнання

711.000

584.000

0.000

0.000

711.000

584.000

- транспортні засоби

20.000

20.000

0.000

0.000

20.000

20.000

- інші

193.000

75.000

0.000

0.000

193.000

75.000

2. Невиробничого призначення

1111.000

0.000

0.000

0.000

1111.000

0.000

- будівлі та споруди

1111.000

0.000

0.000

0.000

1111.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

2451.000

885.000

0.000

0.000

2451.000

885.000

Пояснення : Основні засоби Товариства враховуються i відображуються у фінансовій
звітності Товариства відповідно до МСБО 16 "Основні засоби".

Основні засоби оцінюються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої
амортизації та втрат від зменшення корисності та амортизуються прямолінійним
методом протягом строку корисного використання, встановленого для кожної групи
окремо, а саме:
"
Будівлі, споруди та передавальні пристрої - 50-100 років;
"
Транспортні засоби - 5 років;
"
Офісне обладнання для автоматичної обробки інформації - 2 роки;
"
Меблі, тощо - 5 років.
Амортизація розраховується прямолінійним методом для списання вартості кожного
активу до рівня ліквідаційної вартості протягом терміну його використання. Заміна
та модернізація, що можуть продовжити строк експлуатації або суттєво поліпшити
стан активів, капіталізується. Вартість ремонту та обслуговування відносяться на
витрати по мiрi виконання робіт.
Доходи та збитки при вибутті основних засобів визначаються шляхом порівняння
надхо-джень від реалізації та балансової вартості активів i включаються до складу
доходів чи збитків від основної діяльності. Об'єкт основних засобів - це
закінчений пристрій з усіма пристосуваннями, приладдям до нього, конструктивно
відокремлений об'єкт, призначений для самостійного викори-стання, інший актив,
який відповідає визначенню "основні засоби".
Основні засоби враховуються в натуральних i вартісних формах. Об'єкт основних
засобів визнається активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в
майбутньому економічна вигоди від його використання та вартість його може бути
достовірно визначена.
Товариство прийняло рішення відносно оцінки одиниці основних засобів на дату
переходу на МСФЗ по їх первісний вартості за вирахуванням накопиченої амортизації
та накопичених збит-ків від зменшення його корисності. Первісна вартість включає
витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням основних засобів. Первісна вартість
активів, створених самою компанією, складається з вартості матеріалів, витрат на
оплату праці та відповідної частини виробничих накладних витрат. Первісна вартість
придбаних або створених компанією кваліфікаційних активів включає ви-трати за
позиковими коштами. Після первісного визнання об'єкт основних засобів
обліковується за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та
накопичених збитків від знеці-нення.
Витрати на обслуговування, експлуатацію та ремонт основних засобів списуються на
витрати періоду в міру їх виникнення.
Незавершене будівництво є в майбутньому вартістю основних засобів, будівництво
яких ще не завершено. Амортизація цих активів не нараховується до моменту їх
введення в експлуата-цію. Припинення визнання основних засобів відбувається після
їх вибуття або в тих випадках, ко-ли подальше використання активу, як очікується,
не принесе економічних вигод. Прибуток або збиток, що виникає від припинення
визнання об'єкта основних засобів, визнається як різниця між чистими надходження
від вибуття та балансовою вартістю об'єкта.
Одиницею обліку основних засобів є об'єкт.
Протягом звітного періоду надходження основних засобів не відбувалось.
Протягом 2014 року відбулось вибуття основних засобів вартістю 1421 тис.грн. (а
саме: первісною вартістю 3809 тис. грн. та зносом - 2388 тис.грн.), а саме по
групах:
"
будинки, споруди та передавальні пристрої - 1287 тис.грн. (первісна вартість
- 3091 тис.грн., знос - 1804 тис.грн.);
"
машини та обладнання - 28 тис.грн. (первісна вартість - 413 тис.грн., знос 385 тис.грн.);
"
інструменти, прилади та інвентар - 7 тис.грн. (первісна вартість - 35
тис.грн., знос - 28 тис.грн.);
"
інші основні засоби - 99 тис.грн. (первісна вартість - 270 тис.грн., знос 171 тис.грн.).
Сума нарахованого зносу (амортизації) склала 145 тис.грн.
"
будинки, споруди та передавальні пристрої - 34 тис.грн.;
"
машини та обладнання - 99 тис.грн.;
"
інструменти, прилади та інвентар - 6 тис.грн.;
"
інші основні засоби - 6 тис.грн.
Рiчна iнвентаризацiя запасiв проведена станом на 01.10.2014р. згiдно наказу №08п
вiд 01.10.2014р. та вiдповiдно до вимог Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних
засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв,
документiв та розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд
11.08.1994р. №69.
Станом на 31.12.2014р. на балансі Товариства значаться основні засоби на первісну
вартість 4093 тис.грн., знос яких становить 3208 тис.грн. та залишкова вартість 885 тис.грн., у тому числі:

"
будинки, споруди та передавальні пристрої - 206 тис.грн. (первісна вартість
- 510 тис.грн., знос - 304 тис.грн.);
"
машини та обладнання - 584 тис.грн. (первісна вартість - 2580 тис.грн., знос
- 1996 тис.грн.);
"
транспортні засоби - 20 тис.грн. (первісна вартість - 195 тис.грн., знос 175 тис.грн.);
"
інструменти, прилади та інвентар - 61 тис.грн. (первісна вартість - 630
тис.грн., знос - 569 тис.грн.);
"
інші основні засоби - 14 тис.грн. (первісна вартість - 178 тис.грн., знос 164 тис.грн.).
Пiдприємство сдає в оренду:
1)ПрАТ "Київстар" договiр №33258 вiд 01.02.2011р. оренда нежитлового примiщення
гуртожитку, площею 12 кв.м. та частина даху гуртожитку;
2)ТОВ "Торгмонтаж" договiр № 809 вiд 01.01.2013р. оренда тел. точок;
3)ТОВ "Торгмонтаж" договiр № 01/07 вiд 01.07.2009р. оренда автомобiлю Газель;
4)ТОВ "Фiтком" договiр № 816 вiд 01.01.2012р. оренда частини даху гуртожитку,
площею 1кв.м.;
5)ПрАТ "МТС" договiр № ЕТ-11-04166 вiд 01.02.2011р. оренда нежитлового примiщення
гуртожитку, площею 12 м.кв.та частина обладнання;
6)ПАТ "НОРД" фiлiя ММЗ договiр № 04/05 вiд 01.10.2011р. оренда обладнання;
7)ПАТ "НОРД" договiр №811 вiд 01.07.2011р. оренда тел.точок;
8)ПАТ "НОРД" договiр №817 вiд 01.01.2013р. оренда обладнання;
9)ТОВ "Астелiт" договiр №2414/2 вiд 24.09.2010р. оренда частини даху гуртожитку,
площею 12 м.кв; 16) 14) "Амадео ЛТД" договiр №828 вiд 01.07.2012р. оренда
телефонних точок;
10) "Амадео ЛТД" договiр №836 вiд 01.01.2013р. оренда обладнання;
11) "Гевис" договiр №830 вiд 01.10.2012р. оренда обладнання;
12) "Iнтертелеком" договiр №829 вiд 01.10.2012р. оренда нежитлового примiщення;
13) ТОВ "Торгмонтаж" договiр №01/01-2012 вiд 01.10.2012р. оренда автомобiля Опель
Омега.
Ступiнь зносу основних засобiв:
* будинки, споруди та передавальнi пристрої - 59,6%;
* машини та обладнання - 77,4%;
* транспортнi засоби - 89,7%;
* iнструменти, прилади та iнвентар - 90,3%;
* iншi основнi засоби - 92,1%.
Ступiнь використання основних засобiв:
* будинки, споруди та передавальнi пристрої - 42,4%;
* машини та обладнання - 23,8%;
* транспортнi засоби - 10,3%;
* iнструменти, прилади та iнвентар - 11,1%;
* iншi основнi засоби - 27,5%;
Термiн користування основними фондами вiд двух до двадцяти рокiв.
Обмежень на користування майном немає. В заставi основних засобiв немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

2023

2399

Статутний капітал (тис.грн.)

2548

2548

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
2548
2548
Опис
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР
(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
Висновок
Розрахункова вартість чистих активів(2023.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного
капіталу(2548.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів та

зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

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

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Х
д/н
Х
Х

0.00
0.00
0.00
0.00

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
0.000
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

д/н
0.00
0.000
Податкові зобов'язання
Х
1.00
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Інші зобов'язання
Х
170.00
Х
Усього зобов'язань
Х
171.00
Х
Опис Бiльш детальнiше про склад зобов'язань викладено у Примiтках до фiнансової звiтностi.

д/н
Х
Х
Х
Х

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
погашення

Х
д/н
Х
Х

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата
Дата
оприлюднення
виникнення
повідомлення у
події
стрічці новин
1
2
28.04.2014
30.04.2014

Вид інформації
3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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

1
2
3

Рік
2012
2013
2014

Кількість зборів, усього
1
1
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
Лiчильна комiсiя

Ні
X
X
X

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

Ні
X

X

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

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)
3
0
0
0
3
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? 1
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
д/н

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
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
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Інше (запишіть) д/н
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 4 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 1
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

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

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 ?
Так
Положення про загальні збори акціонерів
X
Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган
X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
X
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Статут прiдприємства Статут ПАТ "Краматорський завод "Кондицiонер"

Ні

X
X
X

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

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

товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X
X

X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X

X
X

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

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

Так
X

Ні
X
X

X
X

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

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

Так
X

Ні
X
X
X
X

Інше (запишіть)

д/н

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних
трьох років?
Так
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) Ні
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: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини
такого відхилення протягом року.
д/н

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД "КОНДИЦІОНЕР"
Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ ІНШИХ МАШИН,
УСТАТКОВАННЯ ТА ТОВАРІВ. Н. В. І. У.
Середня кількість працівників 6
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 84322 Донецька область м.Краматорськ вул.Шкiльна, 117, т.(06264)
4-00-26

2015

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Коди
01
01
05762559
1412900000
112

за КВЕД

77.39

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р.
Форма № 1
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

Код за ДКУД

1801001

Код
На початок
На кінець
На дату перерядка звітного періоду звітного періоду ходу на МСФЗ
2
3
4
01.01.2012
-1000
---

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

---2451
7902
5451
---

---885
4093
3208
---

1030

--

--

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

1035
1040
1045
1090
1095

7
---2458

7
---892

1100

93

102

1101
1103
1110

93
---

102
---

1125

631

674

1130

--

--

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1135
1136
1155
1160
1165
1167
1170
1190
1195

9
-3
-61
61
--797

303
5
1
-219
219
-3
1302

1200

--

--

1300

3255

2194

---4408
14544
10136
----

7
-631
-5046
491
381
107
-1170
-65
-413
-175
175
--2314
-7360

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

1400

2548

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

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

----149
--2399

----525
--2023

1500

--

--

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

1510
1515
1520
1521
1525
1595

--404
28
-404

--72
72
-72

1600

--

--

1610

--

--

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
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
1660
1665
1690
1695

150
1
-5
10
--286
452

92
1
-1
4
--1
99

1700

--

--

Баланс

1900

3255

2194

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

На кінець
На дату перезвітного періоду ходу на МСФЗ
4
5
2548
2548
---4125
--6673
---516
26
-516
--18
2
-5
10
--136
171
-7360

д/н
Голова правлiння

_______________

Рощупкін Володимир Васильович

_
(підпис)

Головний бухгалтер

_______________
_
(підпис)

Носкова Олена Миколаївна

Дата (рік, місяць, число)

2015

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД "КОНДИЦІОНЕР"

Коди
01
01
05762559

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

Код за ДКУД

1801003

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

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

217

346

2050

(112)

(181)

2090

105

165

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
6330
(525)
(--)
(6286)

(--)
282
(547)
(--)
(953)

2190

--

--

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(376)
---(--)
(--)
(--)

(1053)
--23
(--)
(--)
(--)

2290

--

--

2295
2300

(376)
--

(1030)
--

2305

--

--

2350

--

--

2355

(376)

(1030)

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

--376

--1030

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
2
197
79
34
6286
6598

За аналогічний
період попереднього
року
4
-295
119
57
1031
1502

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
50966200
50966200
( 0.00737740)

За аналогічний
період попереднього
року
4
50966200
50966200
( 0.02020950)

2615

( 0.00737740)

( 0.02020950)

2650

--

--

д/н
Голова правлiння

_______________

Рощупкін Володимир Васильович

_
(підпис)

Головний бухгалтер

_______________
_
(підпис)

Носкова Олена Миколаївна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД "КОНДИЦІОНЕР"

2015

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
05762559

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2014 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
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
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
д/н

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

6013

1241

3005
3006
3010
3020

---3

1
----

3025

1

--

3095

3794

23

3100

(4709)

(--)

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3190
3195

(164)
(465)
(262)
(121)
(105)
(36)
(4123)
88

(236)
(117)
(662)
(3)
(63)
(596)
(299)
-49

3200

--

--

3205

--

--

3215

--

--

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(--)

3260
3270
3290
3295

(--)
(--)
(--)
--

(--)
(--)
(--)
--

3300

--

--

3305
3340

---

---

3345

(--)

(--)

3350
3355
3390
3395
3400
3405
3410
3415

-(--)
(--)
-88
61
70
219

-(--)
(--)
--49
110
-61

Голова правлiння

_______________

Рощупкiн Володимир Васильович

_
(підпис)

Головний бухгалтер

_______________

Носкова Олена Миколаївна

_
(підпис)

Дата (рік, місяць, число)

2015

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД "КОНДИЦІОНЕР"

Коди
01
01
05762559

Звіт про власний капітал
за 2014 рік
Форма № 4

Стаття

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

Код за ДКУД

Зареєстрований Капітал ДодатКод
(пайови у дооцін- ковий
рядка
й)
ках
капітал
капітал

1801005

НерозподілеРезерний
Неопла- Вилувний прибуток чений
чений
капітал (непокри капітал капітал
тий
збиток)
6
7
8
9
--149
---

Всього

2
4000

3
2548

4
--

5
--

10
2399

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

2548

--

--

--

-149

--

--

2399

4100

--

--

--

--

-376

--

--

-376

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--2548

----

----

----

--376
-525

----

----

--376
2023

Голова правлiння

_______________

Рощупкiн Володимир Васильович

_
(підпис)

Головний бухгалтер

_______________
_
(підпис)

Носкова Олена Миколаївна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД "КОНДИЦIОНЕР"
Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року (в тис.
грн.)
IНФОРМАЦIЯ ПРО ПАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД "КОНДИЦIОНЕР"
Дата заснування - 1976 р.
Кiлькiсть спiвробiтникiв - 6 чол.
Основна спецiалiзацiя на дату складання звiту - надання в оренду iнших машин,
устаткування та товарiв, н.в.i.у
Мiсцезнаходження Товариства: 84322, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкiльна,
б. 117.
ПРИНЦИПИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ IНФОРМАЦIЇ
Основнi принципи бухгалтерського облiку
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена та представлена у вiдповiдностi до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), що прийнятi Комiтетом по мiжнародних
стандартах фiнансової звiтностi (КМСФЗ), та Iнтерпретацiями, прийнятими Комiтетом
по iнтерпретацiям мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (КIМСФЗ). Товариство
вперше застосувала МСФЗ у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк, дата переходу на МСФЗ
_ 1 сiчня 2012 року. Остання фiнансова звiтнiсть Товариства у вiдповiдностi до
НС(П)БО була складена за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 року. Ця фiнансова
звiтнiсть складається на основi даних бухгалтерського облiку й бухгалтерської
звiтностi, ведення й складання яких здiйснюється у вiдповiдностi з системою
регулювання бухгалтерського облiку, встановленого законодавством України, шляхом
внесення додаткових коригувань, перегрупувань, необхiдних для вiдображення
фiнансового положення та результатiв у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ.
Дана фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень, якщо не вказане iнше. Ця
фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, за
винятком окремих фiнансових iнструментiв, врахованих за справедливою вартiстю.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена виходячи з припущення про те, що Товариство буде
продовжувати нормальну господарську дiяльнiсть в досяжному майбутньому, що
передбачає вiдшкодування вартостi активiв i погашення зобов_язань в установленому
порядку. Коригування балансової вартостi й класифiкацiї статей активу з метою їх
вiдображення за реально вiдшкодовуванiй величинi, яка була б необхiдна в разi
неможливостi продовження нормальної дiяльностi Товариства або реалiзацiї
Товариства своїх активiв в порядку, що не вiдповiдає умовам нормальної
господарської дiяльностi, в цiй звiтностi не робилась.
Функцiональна валюта та валюта вiдображення
Дана фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень. Гривня є функцiональною
валютою Товариства.
ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Основа пiдготовки iнформацiї
ПАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД "КОНДИЦIОНЕР" пiдготувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), прийнятими в Європейському
Союзi, за принципом облiку за первiсною вартiстю, за винятком деяких фiнансових
iнструментiв, якi оцiнюються вiдповiдно до вимог МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти:
визнання та оцiнка". Основнi принципи облiкової полiтики, застосованi при
пiдготуваннi цiєї фiнансової звiтностi, описанi нижче. Використання бухгалтерських
оцiнок. Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає застосування
деяких важливих бухгалтерських оцiнок. Вона також вимагає вiд керiвництва
професiйних суджень у процесi застосування облiкової полiтики Товариства. Областi,
якi характеризуються пiдвищеною складнiстю або в бiльшiй мiрi вимагають суджень, а
також областi, де припущення та розрахунки є суттєвими для фiнансової звiтностi,
описанi в Примiтцi.
Основнi засоби
Основнi засоби Товариства враховуються i вiдображуються у фiнансовiй звiтностi
Товариства вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби".
Основнi засоби оцiнюються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої
амортизацiї та втрат вiд зменшення корисностi та амортизуються прямолiнiйним
методом протягом строку корисного використання, встановленого для кожної групи
окремо, а саме:
"
Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 50-100 рокiв;

"
Транспортнi засоби - 5 рокiв;
"
Офiсне обладнання для автоматичної обробки iнформацiї - 2 роки;
"
Меблi, тощо - 5 рокiв.
Амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом для списання вартостi кожного
активу до рiвня лiквiдацiйної вартостi протягом термiну його використання. Замiна
та модернiзацiя, що можуть продовжити строк експлуатацiї або суттєво полiпшити
стан активiв, капiталiзується. Вартiсть ремонту та обслуговування вiдносяться на
витрати по мiрi виконання робiт.
Доходи та збитки при вибуттi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння
надхо-джень вiд реалiзацiї та балансової вартостi активiв i включаються до складу
доходiв чи збиткiв вiд основної дiяльностi. Об'єкт основних засобiв - це
закiнчений пристрiй з усiма пристосуваннями, приладдям до нього, конструктивно
вiдокремлений об'єкт, призначений для самостiйного використання, iнший актив, який
вiдповiдає визначенню "основнi засоби".
Основнi засоби враховуються в натуральних i вартiсних формах. Об'єкт основних
засобiв визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в
майбутньому економiчна вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути
достовiрно визначена.
Товариство прийняло рiшення вiдносно оцiнки одиницi основних засобiв на дату
переходу на МСФЗ по їх первiсний вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї
та накопичених збиткiв вiд зменшення його корисностi. Первiсна вартiсть включає
витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням основних засобiв. Первiсна вартiсть
активiв, створених самою компанiєю, складається з вартостi матерiалiв, витрат на
оплату працi та вiдповiдної частини виробничих накладних витрат. Первiсна вартiсть
придбаних або створених компанiєю квалiфiкацiйних активiв включає витрати за
позиковими коштами. Пiсля первiсного визнання об'єкт основних засобiв
облiковується за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та
накопичених збиткiв вiд знецi-нення.
Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонт основних засобiв списуються на
ви-трати перiоду в мiру їх виникнення.
Незавершене будiвництво є в майбутньому вартiстю основних засобiв, будiвництво
яких ще не завершено. Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх
введення в експлуатацiю. Припинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля
їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, як очiкується,
не принесе економiчних вигод. Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення
визнання об'єкта основних засобiв, визнається як рiзниця мiж чистими надходження
вiд вибуття та балансовою вартiстю об'єкта.
Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт.
Знецiнення нефiнансових активiв
Активи, термiн експлуатацiї яких не обмежений, не амортизуються, але розглядаються
щорiчно на предмет знецiнення. Активи, що амортизуються, аналiзуються на предмет
їх можливого знецiнення в разi якихось подiй або змiни обставин, якi вказують на
те, що вiдшкодування повної балансової вартостi може стати неможливим. Збиток вiд
знецiнення визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує вартiсть
його вiдшкодування. Вартiсть вiдшкодування активу " це його справедлива вартiсть
за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання, в залежностi вiд того,
яка з них вища. Нефiнансовi активи, що пiддалися знецiненню, на кожну звiтну дату
аналiзуються на предмет можливого сторнування знецiнення.
Класифiкацiя фiнансових активiв
Товариство класифiкує свої фiнансовi активи по наступних категорiях оцiнки:
кредити та дебiторська заборгованiсть. Кредити та дебiторська заборгованiсть
включають фiнансову дебiторську заборгованiсть, яка виникає, коли Товариство надає
грошовi кошти, товари чи послуги безпосередньо дебiтору, крiм дебiторської
заборгованостi, яка створюється з намiром продажу вiдразу ж або протягом короткого
промiжку часу. Товариство не застосовує облiк хеджування. Основнi фiнансовi
iнструменти Товариства представленi iнвестицiями i позиковими коштами, грошовими
коштами та їх еквiвалентами i короткостроковими депозитами. У Товариства також є
iншi фiнансовi iнструменти, наприклад, дебiторська та кредиторська заборгованiсть
по основнiй дiяльностi, якi виникають безпосередньо у зв'язку з його основною
дiяльнiстю. Дебiторська заборгованiсть в основнiй дiяльностi й iнша дебiторська
заборгованiсть спочатку визнається за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюються
за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за
мiнусом резерву на знецiнення. Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi
створюється у випадках, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що пiдприємство не
зможе отримати заборгованiсть вiдповiдно до її початковими умовами. Ознаками того,
що дебiторська заборгованiсть в основнiй дiяльностi знецiнена, вважаються iстотнi
фiнансовi труднощi контрагента, ймовiрнiсть його банкрутства або фiнансової
реорганiзацiї, не-сплата або прострочення платежу.

Резерв створюється в сумi рiзницi мiж балансовою вартiстю активу та приведеною
вартiстю розрахункових майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за початковою
ефективною процентною ставкою. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок
вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у складi фiнансового результату.
Коли дебiторська заборгованiсть в основнiй дiяльностi стає неповоротною, вона
списується за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть в основнiй
дiяльностi. Повернення ранiше списаних сум кредитується на фiнансовий результат.
Величина резерву сумнiвних боргiв визначається за методом застосування абсолютної
суми сумнiвної заборгованостi - на основi аналiзу платоспроможностi окремих
дебiторiв.
Припинення визнання фiнансових активiв
Товариство припиняє визнання фiнансових активiв, коли: активи вибули або права на
грошовi потоки вiд них закiнчилися iншим чином; Товариство передало, в основному,
всi ризики та вигоди володiння або Товариство не передавало i не зберiгало в
значнiй мiрi всi ризики та вигоди володiння, але не зберегло контроль. Контроль
зберiгається, коли покупець не має практичної можливостi повнiстю продати актив
незв'язанiй сторонi, не накладаючи при цьому додатковi обмеження на продаж.
Податок на прибуток
Податок на прибуток врахований у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства.
Витрати з податку на прибуток складаються з поточних вiдрахувань та вiдстроченого
податку i визнаються у складi фiнансового результату, крiм випадкiв, коли вони
вiдносяться до операцiй, визнаних безпосередньо у складi капiталу, в поточному чи
iнших перiодах. Поточний податок : це сума, яку, як очiкується, потрiбно буде
сплатити або вiдшкодувати податковим органам щодо оподатковуваного прибутку або
збиткiв поточного або попереднiх перiодiв. Iншi податки, крiм податку на прибуток,
вiдображенi як компонент операцiйних витрат. Вiдстрочений податок на прибуток
розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно перенесених з минулих
перiодiв податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою
базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової
звiтностi. Вiдстрочений податок оцiнюється по податкових ставках, якi дiють або
плануються до введення в дiю на звiтну дату i якi, як очiкується, будуть
застосовуватися в перiодах, коли буде сторнована тимчасова рiзниця або
використаний перенесений податковий збиток.
Запаси
Запаси визнавати активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що Товариство отримає в
майбутньому економiчнi вигоди, пов"язанi з їх використанням, та їх вартiсть може
бути достовiрно визначена. Придбанi (отриманi) запаси на баланс пiдприємства
зараховуються за первiсною вартiстю, виготовленi власними силами запаси
вiдображаються в балансi за виробничою собiвартiстю. Придбанi або виготовленi
запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Первiсною
вартiстю запасiв, придбаних за плату, вважається собiвартiсть запасiв, що
складається з фактичних витрат. Транспортно-заготiвельнi витрати, пов"язанi з
придбанням запасiв (якщо їх можна iдентифiкувати), безпосередньо включаються в
собiвартiсть запасiв i враховуються разом з цiною придбання. Одиницею
бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група (вид).
Застосовується постiйна система оцiнки запасiв. Рiшення щодо визнання запасiв, якi
не принесуть в майбутньому економiчної вигоди (нелiквiдних), та списання їх в
бухгалтерському облiку приймається постiйно дiючою iнвентаризацiйною комiсiєю по
Товариству. Для оцiнки запасiв при їх вiдпуску у виробництво застосовується метод
середньозваженої собiвартостi. Для товарiв, якi продаються оптом чи у роздрiб
оцiнка їх здiйснюється за цiнами продажу. Запаси на дату балансу вiдображаються в
бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю
або чистою вартiстю реалiзацiї.
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська
заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська
заборгованiсть первiсно визнається за справедливою вартiстю, а надалi оцiнюється
за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки за
вирахуванням резерву на її знецiнення. Дебiторська заборгованiсть визнається
активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод
i її можливо достовiрно визначити. Поточна дебiторська заборгованiсть враховується
в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю, визначенiй як вартiсть дебiторської
заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Поточна дебiторська
заборгованiсть, щодо якої створення резерву сумнiвних боргiв не передбачено, у
разi визнання її безнадiйною списується з балансу з вiдображенням у складi iнших
операцiйних витрат. Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки,

вiдображаються в облiку i звiтностi за їх теперiшньою вартiстю, а поточнi
зобов"язання " за сумою погашення.
Передоплата
Передоплата враховується за первiсною вартiстю за мiнусом резерву на знецiнення.
Передоплата вiдноситься до категорiї довгострокової, коли товари або послуги, за
якi здiйснено передоплату, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або коли
передоплата вiдноситься до активу, який пiсля первiсного визнання буде вiднесений
до категорiї необоротних активiв. Передоплата за придбання активiв переноситься на
балансову вартiсть активу, коли ймовiрно надходження майбутнiх економiчних вигод,
пов"язаних з цим активом. Iнша передоплата списується на фiнансовий результат при
отриманнi товарiв i послуг, до яких вiдноситься передоплата. Якщо є свiдчення
того, що активи, товари або послуги, до яких вiдноситься передоплата, не будуть
отриманi, балансова вартiсть передоплати зменшується, а вiдповiдний збиток вiд
знецiнення вiдноситься на фiнансовий результат.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на
банкiвських рахунках до запитання та iншi короткостроковi високолiквiднi
iнвестицiї з початковим строком розмiщення до трьох мiсяцiв.
Забезпечення виплат персоналу
Суму забезпечення (резерв) на оплату майбутнiх вiдпусток визначають як добуток
фактично нарахованої заробiтної плати працiвникам i вiдсотку, обчисленого як
вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального планового фонду
оплати працi. Наприкiнцi року проводять iнвентаризацiю резерву на оплату вiдпусток
працiвникам.
Акцiонерний капiтал
Простi iменнi акцiї класифiкованi як капiтал. Витрати, безпосередньо пов"язанi з
емiсiєю нових акцiй, показуються в капiталi як зменшення суми надходжень (за
вирахуванням податкiв). Перевищення справедливої вартостi отриманої винагороди над
номiнальною вартiстю випущених акцiй представляється в примiтках до фiнансової
звiтностi як емiсiйний дохiд.
Дивiденди
Дивiденди визнаються як зобов"язання i вираховуються з капiталу на звiтну дату,
тiльки якщо вони оголошенi до або на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди
розкривається у фiнансовiй звiтностi, якщо вони оголошенi до звiтної дати або
запропонованi або оголошенi пiсля звiтної дати, але до затвердження фiнансової
звiтностi до випуску.
Податок на додану вартiсть
ПДВ стягується за ставкою 20 % при продажу на внутрiшньому ринку товарiв, робiт чи
послуг на територiї України. Зобов"язання платника податкiв за ПДВ дорiвнює
загальнiй сумi ПДВ, акумульованої за звiтний перiод, i виникає на дату
вiдвантаження товарiв, виконання робiт, надання послуг покупцю або на дату
отримання оплати вiд покупця, в залежностi вiд того, що вiдбувається ранiше.
Кредит з ПДВ " це сума, на яку платник податку має право зменшити свої
зобов"язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на кредит з ПДВ виникає в момент
оплати постачальнику або в момент отримання товарiв, в залежностi вiд того, що
вiдбувається ранiше. ПДВ з продажу та закупiвель визнається в балансi розгорнуто i
показується окремо як актив i зобов"язання з ПДВ. У тих випадках, коли пiд
знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення
враховується по валовiй сумi заборгованостi, включаючи ПДВ.
Позиковi кошти та iншi фiнансовi зобов"язання
Позиковi кошти та iншi фiнансовi зобов"язання первiсно визнаються за справедливою
вартiстю за вирахуванням понесених витрат на проведення операцiї. Надалi позиковi
кошти облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної
процентної ставки.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльностi та iнша кредиторська
заборгованiсть. Принцип первiсного визнання i оцiнки кредиторської заборгованостi
за основною дiяльнiстю та iншої кредиторської заборгованостi вiдповiдає принципу
первiсного визнання та оцiнки фiнансових iнструментiв, описаного вище. Надалi
iнструменти з фiксованим термiном погашення переоцiнюються за амортизованою
вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Передоплати отриманi

Передоплати отриманi визнаються по первiсно отриманих сумах.
Умовнi активи i зобов"язання
Умовний актив не визнається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про нього
розкривається, коли ймовiрно отримання економiчних вигод. Умовнi зобов'язання не
визнаються у фiнансовiй звiтностi за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть
вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов"язаннями, i їх суму можна
розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов"язання
розкривається у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку
ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, є незначною.
Визнання доходiв
Дохiд визнається в момент вiдвантаження готової продукцiї, товарiв, або надання
послуг клiєнтам вiдповiдно до узгоджених умов продажу. Виручка вiд продажу готової
продукцiї та товарiв визнається в момент передачi ризикiв i вигод вiд володiння
товарами.
Визнання витрат
Витрати враховуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованих послуг
складається з цiни покупки, витрат на транспортування, комiсiй за договорами
поставки та iнших вiдповiдних видаткiв.
Фiнансовi доходи i витрати
Фiнансовi доходи i витрати включають в себе процентнi витрати за позиковими
коштами, збитки вiд дострокового погашення фiнансових зобов`язань, процентний
дохiд вiд вкладених коштiв, дохiд вiд виникнення фiнансових iнструментiв. Витрати
за позиковими коштами, якi належать до активiв, для створення яких потрiбно
значний перiод часу, капiталiзуються в складi вартостi таких активiв. Всi iншi
процентнi та iншi витрати за позиковими коштами вiдносяться на витрати з
використанням ефективної процентної ставки. Процентнi доходи визнаються по мiрi
нарахування з урахуванням ефективної прибутковостi активу. Винагороди працiвникам.
План з встановленими внесками
Товариство платить передбачений законодавством єдиний соцiальний внесок до
Пенсiйного фонду України на користь своїх працiвникiв. Внесок розраховується як
вiдсоток вiд поточної валової суми заробiтної плати та вiдноситься на витрати по
мiрi його здiйснення.
Змiни у форматi представлення iнформацiї
Там, де це необхiдно, порiвняльнi суми були скоригованi вiдповiдно до формату
представлення iнформацiї в поточному роцi.
Суттєвi бухгалтерськi оцiнки та судження
Товариство робить оцiнки i припущення, якi впливають на суми активiв i
зобов'язань, показаних у звiтностi, протягом наступного фiнансового року. Оцiнки
та судження постiйно аналiзуються i грунтуються на досвiдi керiвництва та iнших
факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi за iснуючих обставин
вважаються обгрунтованими. Крiм згаданих оцiнок, керiвництво також використовує
певнi судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики. Судження, якi
найбiльше впливають на суми, визнанi у фiнансових звiтах i оцiнки, якi можуть
призвести до значних коригувань балансової вартостi активiв та зобов"язань
протягом наступного фiнансового року, включають: Знецiнення iнвестицiй в
iнструменти капiталу, наявнi для продажу. Товариство визначає, що iнвестицiї в
пайовi iнструменти, наявнi для продажу, знецiнилися, якщо є значне або тривале
зниження їхньої справедливої вартостi до рiвня, нижче початкової вартостi. Для
визначення того, що саме є значним або тривалим, потрiбнi професiйнi судження.
Формуючи такi професiйнi судження, Товариство, серед iнших факторiв, оцiнює
коливання цiни акцiй i лiквiднiсть на українських ринках. Крiм того, свiдченням
знецiнення є змiни технологiй або погiршення фiнансового стану, показникiв галузi
та сектори, зменшення грошових потокiв вiд операцiйної та фiнансової дiяльностi.
Справедлива вартiсть iнвестицiй в пайовi iнструменти, наявнi для продажу
Справедлива вартiсть iнвестицiй в iнструменти капiталу, наявнi для продажу,
стосовно яких вiдсутнi котирування на активному ринку, визначається на пiдставi
оцiнок незалежних iнвестицiйних компанiй з використанням рiзних методик оцiнки.
Керiвництвом Товариства проаналiзовано припущення, що лежать в основi оцiночних
моделей, якi використовували iнвестицiйнi компанiї, i пiдтвердило, що зазначенi
основнi допущення щодо темпiв зростання, очiкуваного прибутку, ставок
дисконтування i т.д. є об"рунтованими та належним чином враховують ринковi умови,
що iснують на звiтну дату. На думку керiвництва, змiни якi лежать в основi

оцiночних моделей припущень, не пiдкрiплених спостережуваними ринковими даними, на
розумно можливi альтернативи не привели б до суттєвих змiн справедливої вартостi.
Оцiнка доходiв
Виручка вiд продажу виробленої продукцiї та товарiв включає вартiсть їх обсягу
переданих покупцям в момент передачi. На думку керiвництва, застосованi судження
та припущення, що лежать в основi цих суджень, є об"рунтованими. Однак змiни в цих
припущеннях можуть вплинути на суму визнаних у звiтностi доходiв.
Визнання вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань
Чистi вiдстроченi податковi активи: це податки на прибуток, якi будуть
вiдшкодованi через зниження оподатковуваного прибутку в майбутньому. Якщо вони
виникають на звiтну дату, то вiдображаються в балансi. Вiдстроченi податковi
активи визнаються в тiй мiрi, в якiй ймовiрно, що вiдповiдну податкову вигоду
вдасться реалiзувати. При визначеннi майбутнiх оподатковуваних доходiв та суми
податкових вигод, ймовiрних у майбутньому, керiвництво застосовує судження i
розрахунки на пiдставi оподатковуваного прибутку за попереднi перiоди, а також
очiкуваного майбутнього доходу, як це представляється об"рунтованим при iснуючих
обставинах.
Чистi вiдстроченi податковi зобов'язання: це податки на прибуток, якi будуть
нарахованi через збiльшення оподаткованого прибутку в майбутньому.
Податкове законодавство
Податкове, валютне та митне законодавство України продовжує розвиватися.
Суперечливi положення трактуються по-рiзному. Керiвництво вважає своє тлумачення
доречним i об"рунтованим, але не виключає можливостi того, що податковi органи
його не оскаржать. 2 грудня 2010 був прийнятий Податковий кодекс України, згiдно з
яким бiльшiсть змiн набули чинностi 1 сiчня 2011 року. Основнi змiни передбачають
зниження ставки податку на прибуток пiдприємств з 25% до 16% в кiлька етапiв
протягом 2011-2014 рокiв, зниження базової ставки ПДВ з 1 сiчня 2014 з 19% до 18%,
змiна порядку визначення податкової бази з ПДВ та застосування податку на прибуток
пiдприємств.
Операцiї з пов'язаними сторонами
В ходi звичайної дiяльностi Товариство здiйснює операцiї з пов'язаними сторонами.
При визначеннi того, чи проводилися операцiї за ринковими або неринковими цiнами,
використовується професiйне судження, якщо для таких операцiй немає активного
ринку. Фiнансовi iнструменти при виникненнi облiковуються за справедливою вартiстю
з використанням методу ефективної процентної ставки. Облiкова полiтика Товариства
передбачає вiдображення прибутку i збиткiв вiд операцiй з пов'язаними сторонами у
складi фiнансового результату. Основою для суджень є цiни при проведеннi подiбних
операцiй мiж непов'язаними сторонами, а також аналiз ефективної процентної ставки.

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ К БАЛАНСУ (ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН)
ОСНОВНI ЗАСОБИ
Протягом звiтного перiоду надходження основних засобiв не вiдбувалось.
Протягом 2014 року вiдбулось вибуття основних засобiв вартiстю 1421 тис.грн. (а
саме: первiсною вартiстю 3809 тис. грн. та зносом - 2388 тис.грн.), а саме по
групах:
"
будинки, споруди та передавальнi пристрої - 1287 тис.грн. (первiсна вартiсть
- 3091 тис.грн., знос - 1804 тис.грн.);
"
машини та обладнання - 28 тис.грн. (первiсна вартiсть - 413 тис.грн., знос 385 тис.грн.);
"
iнструменти, прилади та iнвентар - 7 тис.грн. (первiсна вартiсть - 35
тис.грн., знос - 28 тис.грн.);
"
iншi основнi засоби - 99 тис.грн. (первiсна вартiсть - 270 тис.грн., знос 171 тис.грн.).
Сума нарахованого зносу (амортизацiї) склала 145 тис.грн.
"
будинки, споруди та передавальнi пристрої - 34 тис.грн.;
"
машини та обладнання - 99 тис.грн.;
"
iнструменти, прилади та iнвентар - 6 тис.грн.;
"
iншi основнi засоби - 6 тис.грн.
Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться на типових картках (ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-2,
ОЗ-7 та iн.), синтетичний - на рахунках класу 10 "Основнi засоби" та механiзовано.
На кожний прид-баний об'єкт основних засобiв заводиться iнвентарна картка та
присвоюється iнвентарний номер.

Так, за станом на 31.12.2014р. на балансi Товариства значаться основнi засоби на
первi-сну вартiсть 4093 тис.грн., знос яких становить 3208 тис.грн. та залишкова
вартiсть - 885 тис.грн., у тому числi:
"
будинки, споруди та передавальнi пристрої - 206 тис.грн. (первiсна вартiсть
- 510 тис.грн., знос - 304 тис.грн.);
"
машини та обладнання - 584 тис.грн. (первiсна вартiсть - 2580 тис.грн., знос
- 1996 тис.грн.);
"
транспортнi засоби - 20 тис.грн. (первiсна вартiсть - 195 тис.грн., знос 175 тис.грн.);
"
iнструменти, прилади та iнвентар - 61 тис.грн. (первiсна вартiсть - 630
тис.грн., знос - 569 тис.грн.);
"
iншi основнi засоби - 14 тис.грн. (первiсна вартiсть - 178 тис.грн., знос 164 тис.грн.).
ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ
Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському
облiку за собiвартiстю. Собiвартiсть фiнансової iнвестицiї складається з цiни її
придбання, комiсiйних винагород, мита, податкiв та зборiв, обов'язкових платежiв
та iнших витрат, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням фiнансової iнвестицiї.
Фiнансовi iнвестицiї, справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо,
вiдображаються на дату балансу з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї. На
дату балансу фiнансовi iнвестицiї оцiнюються за справедливою вартiстю.
За станом на 31.12.2014р. на балансi Товариства значаться iншi довгостроковi
фiнансовi iнвестицiї у розмiрi 7 тис.грн., а саме акцiї ПРАТ "ГРУПА НОРД" у
кiлькостi 7000 штук (3,33% вiд розмiру статутного капiталу).
На 31.12.2014р. на балансi Товариства поточнi фiнансовi iнвестицiї не значаться.
ЗАПАСИ
Товарно-матерiальнi цiнностi визнають, оцiнюють та облiковують згiдно з вимогами
МСБО № 2 "Запаси".
Готову продукцiю та незавершене виробництво вiдображають в фiнансовому облiку та
ба-лансi за фактичною виробничою собiвартiстю. Оцiнку вибуття сировини,
матерiалiв, напiвфабри-катiв, iнших виробничих запасiв i готової продукцiї
здiйснюють за методом середньозваженої собi-вартостi.
На 31.12.2014 р. на балансi значаться виробничi запаси на загальну суму 102 тис.
грн. (сировина та матерiали).
ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
За станом на 31.12.2014р. на балансi Товариства значиться дебiторська
заборгованiсть на загальну суму 981 тис.грн.
Поточна заборгованiсть за товари, роботи та послуги складає 674 тис.грн. Основним
дебiтором є ПАТ "НОРД" (664 тис.грн.).
Резерв сумнiвних боргiв не нарахований, так як вся дебiторська заборгованiсть є
поточною та не визначена, як сумнiвна.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає 303 тис.грн., у тому
чи-слi по податках:
"
по податку на прибуток - 5 тис.грн.;
"
по податку на додану вартiсть - 295 тис.грн.;
"
по податку на землю - 3 тис.грн.
Iншi поточна дебiторська заборгованiсть складає 1 тис.грн., а саме за розрахунками
з iншими дебiторами.
До складу iнших оборотних активiв у розмiрi 3 тис.грн. увiйшла переплата по
виконавчому листу.
ГРОШОВI КОШТИ
Облiк касових операцiй, операцiй по розрахунковому рахунку ведеться вiдповiдно до
Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi,
затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України № 637 вiд 15.12.2004
р.
За станом на 31.12.2014 р. на балансi Товариства значиться залишок коштiв у
розмiрi 219 тис.грн., а саме: в нацiональнiй та iноземнiй валютах на рахунках у
банках.
ДОВГОСТРОКОВI ТА ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Станом на 31.12.2014р. на балансi ПАТ значаться довгостроковi зобов'язання i
забезпечен-ня у розмiрi 72 тис.грн., а саме забезпечення виплат персоналу (резерв
вiдпусток). Протягом 2014 року вiдбулось нарахування резерву вiдпусток у розмiрi
101 тис.грн. та використання у розмiрi 101 тис.грн.
Станом на 31.12.2014р. поточнi зобов'язання i забезпечення Товариства складають 99
тис.грн., а саме:
"
поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 92
тис.грн.;
"
поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 1 тис.грн.;
"
поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 1
тис.грн.;
"
поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi - 4
тис.грн.;
"
iншi поточнi зобов'язання - 1 тис.грн.
Основним кредитором за товари, роботи та послуги є ПАТ "НОРД" (85 тис.грн.).
Поточна заборгованiсть за розрахунками з бюджетом включає до себе
заборгованiсть по податку з доходiв фiзичних осiб.
Iншi поточнi зобов'язання включають до себе заборгованiсть перед Профспiлкою.
АКЦIОНЕРНИЙ КАПIТАЛ
За станом на 31.12.2014р. розмiр заявленого, зареєстрованого та сплаченого
статутного капiталу ПАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД "КОНДИЦIОНЕР" складає 2548310,00 (два
мiльйони п'ятсот сорок вiсiм тисяч триста десять гривень 00 копiйок) грн., що
подiлений на 50966200 (П'ятдесят мiльйонiв дев'ятсот шiстдесят шiсть тисяч двiстi)
простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 (0 гривень 05 копiйок) грн.
НЕРОЗПОДIЛЕНИЙ ПРИБУТОК (НЕПОКРИТИЙ ЗБИТОК)
За станом на 01.01.2014 р. на балансi ПАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД "КОНДИЦIОНЕР"
значився непокритий збиток у розмiрi 149 тис.грн.. За перiод 2014 року розмiр
непокритого збитку був збiльшений на суму збитку, отриманого за звiтний перiод у
розмiрi 376 тис.грн. Так, станом на 31.12.2014р. на балансi Товариства значиться
непокритий збиток у розмiрi 525 тис.грн.
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ К ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВIТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД)
Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує
впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а
сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд з надання Товариством послуг,
обумовлених договорами, протягом узго-дженого часу, визнається в тому звiтному
перiодi, в якому наданi послуги, i розраховуються на ос-новi загальної вартостi
послуг.
У бiльшостi випадкiв вiдшкодування надається у формi грошових коштiв або
еквiвалентiв грошових коштiв, а сумою виручки є отримана або пiдлягає отриманню
сума грошових коштiв або еквiвалентiв грошових коштiв. Однак у випадку, якщо
надходження грошових коштiв або еквiвалентiв грошових коштiв вiдкладається,
справедлива вартiсть вiдшкодування може бути менше отриманої або пiдлягає
отриманню номiнальної суми грошових коштiв.
Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
(товарiв, робiт, послуг) складається з цiни покупки, витрат на транспортування,
комiсiй за договорами поставки та iнших вiдповiдних витрат.
Фiнансовi доходи i витрати включають процентнi витрати в позикових коштах, збитки
вiд дострокового погашення кредитiв, процентний дохiд вiд вкладених коштiв, змiни
вiдсотка за зобо-в'язаннями по пенсiйному забезпеченню, а також прибуток i збитки
вiд курсових рiзниць.
Витрати в позикових коштах, якi вiдносяться до активiв, для створення яких
потрiбно значний перiод часу, капiталiзуються у складi вартостi таких активiв. Всi
iншi процентнi та iншi витрати в по-зикових коштах вiдносяться на витрати з
використанням ефективної процентної ставки.
Процентнi доходи визнаються в мiру нарахування з урахуванням ефективної
прибутковостi активу.
За звiтний перiод чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт та послуг)
склав 217 тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованих товарiв, робiт та послуг за перiод 2014 року склала 112 тис. грн.
До складу iншого операцiйного доходу у розмiрi 6330 тис.грн. входять:
"
дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi - 146 тис.грн.;

"
"
"
"

дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв - 5720 тис.грн.;
дохiд вiд вiдшкодування ранiше списаних активiв - 458 тис.грн.;
дохiд вiд отриманих штрафiв, пенi - 3 тис.грн.;
iншi операцiйнi доходи - 3 тис.грн.
Адмiнiстративнi витрати Товариства за звiтний перiод склали 525 тис. грн. це: витрати на оплату працi та соцiальнi заходи апарату управлiння, амортизацiя
необоротних активiв, витрати на податки, витрати на паливо, МШП, iншi матерiали,
послуги банку, комунальнi послуги та послуги зв'язку, витрати на вiдрядження та
iншi.
Iншi операцiйнi витрати у звiтному перiодi склали 6286 тис.грн., а саме:
"
втрати вiд операцiйної курсової рiзницi - 313 тис.грн.;
"
собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв - 5550 тис.грн.;
"
визнанi штрафи, пенi - 229 тис.грн.;
"
iншi витрати - 194 тис.грн.
За перiод 2014 року ПАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД "КОНДИЦIОНЕР" отримало чистий збиток
у розмiрi 376 тис.грн.
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ К ЗВIТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ
Чистий рух коштiв за 2014 рiк складає надходження у розмiрi 88 тис.грн. - це
рiзниця мiж сумою надходжень вiд операцiйної дiяльностi 9811 тис.грн. та
витратами вiд операцiйної дiяльностi у розмiрi 9723 тис.грн.
У складi iнших надходжень операцiйної дiяльностi у розмiрi 3794 тис.грн. надходження вiд продажу валюти та вiд iнших дебiторiв.
У складi iнших витрачань операцiйної дiяльностi у розмiрi 4123 тис.грн.розрахунки по виконавчим листам, витрачання на розрахунково-касове обслуговування,
витрачання на продаж iноземної валюти, витрачання на штрафнi санкцiї та iншi.
Залишок коштiв на 01.01.2014р.- 61 тис.грн.
Вплив змiни валютних курсiв склав позитивну рiзницю у розмiрi 70 тис.грн.
За станом на 31.12.2014 р. значиться залишок коштiв у розмiрi 219 тис. грн. (а
саме на поточних рахунках у банку в нацiональнiй та iноземнiй валютах).

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"КОНТРОЛЬ - АУДИТ"

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

22022137

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 15, офіс 8

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

1132
26.01.2001

д/н

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
про фінансову звітність
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД "КОНДИЦІОНЕР"
станом на 31.12.2014р.
Адресат:
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) призначається для власників
цінних паперів та керівни-цтва ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАМАТОРСЬКИЙ
ЗАВОД "КОНДИЦІОНЕР", фінансова звіт-ність якого перевіряється, і може бути
використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондо-вого
ринку при розкритті інформації емітентом.
Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД "КОНДИЦІОНЕР", що
включає баланс станом на 31 грудня 2014р., звіт про фінансові результати, звіт про
рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до фінансових звітів за
рік, що минув на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші
пояснювальні примітки.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
цієї фі-нансової звітності згідно з вимогами концептуальної основи фінансової
звітності, яка ґрунтується на вимогах Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" № 996-ХІV та Міжнародних стандартах фінансової
звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку,
впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та
достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на
основі результатів нашого аудиту.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації
бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням
Аудиторської палати Украї-ни №304/1 від 24.12.2014 року. Ці стандарти вимагають
від нас дотримання відповідних етич-них вимог, а також планування й виконання
аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містять
суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і
розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора,
включа-ючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності в наслідок
шахрайства або по-милок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи
внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом
господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які

відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності
внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку
відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок,
зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансо-вої
звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої модифікованої думки.
АУДИТОРСЬКА ДУМКА ЩОДО ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Складання аудиторського висновку (звіту) щодо повного комплекту фінансової
звітнос-ті регламентується МСА №700 "Формулювання думки та надання звіту щодо
фінансової зві-тності", МСА № 705 "Модифікації думки у звіті незалежного
аудитора".
ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ МОДИФІКОВАНОЇ ДУМКИ
Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та
зобов'язань, оскільки був призначений після дати її проведення. Однак, на
підприємстві цю процедуру виконували інвентаризаційні комісії, яким висловлено
довіру, згідно вимог МСА. Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують
думку, що активи та зобов'язання наявні.
Аудитор виражає свою незгоду з приводу відображення фінансових інвестицій у
розмірі 7 тис.грн. на дату балансу. В процесі аудиту виявлено, що на дату балансу
інвестуємо підпри-ємство ліквідовано.
Підприємство на дату переходу на МСФЗ, відповідно до МСФЗ 1(додаток D пункт D 6) в
якості доцільної вартості основних засобів використовує переоцінену вартість за
попередніми загальними положеннями бухгалтерського обліку (ЗПБО), тому що вона на
дату переоцінки в цілому була порівняна зі справедливою вартістю. Ми не отримали
достатніх доказів, що ця переоцінена вартість відповідає справедливій.
На дату балансу не розглядались ознаки зменшення корисності основних засобів.
Товариством у примітках не має вичерпаного розкриття всієї інформації, якої
вимага-ють МСФЗ, зокрема:
"
МСБО 36 "Зменшення корисності активів";
"
МСБО 17 "Оренда";
"
МСБО 10 "Події після звітного періоду".
ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА (УМОВНО - ПОЗИТИВНА ДУМКА)
Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання
інформації про фінансову звітність згідно з Міжнародними стандартами фінансової
звітності, які вимагають правдивого розкриття і подання інформації у відповідності
з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації,
структури та змісту фінансової звітності.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі
"Підстава для висловлення модифікованої думки", фінансова звітність надає
достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД "КОНДИЦІОНЕР" станом на 31.12.2014р. та її
фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату,
відповідно до Закону Укра-їни "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні" та Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Не змінюючи нашої думки, звертаємо увагу на підсумок розділу І Балансу "Власний
капітал" (рядок 1495) станом на 31.12.2014р. у сумі 2023 тис.грн., який менш
розміру статутного капіталу Товариства (2548 тис.грн.). Відповідно до вимог п.3
ст.155 Цивільного Кодексу України, якщо піс-ля закінчення другого та кожного
наступного фінансового року вартість чистих активів акціоне-рного товариства
виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголо-сити про
зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту у
встановленому порядку.
Директор Фірми
М.В. Виходцев
/незалежний аудитор Сертифікат аудитора серії А № 001669,
термін дії сертифікату продовжено
до 24 листопада 2018р./
Аудитор
О.М. Налбатова
/незалежний аудитор -

Сертифікат аудитора серії № 007083,
термін дії сертифікату
до 19 липня 2018р./
17 квітня 2015 року
м. Київ, Україна
Розкриття інформації к ЗВІТУ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності ПРАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД "КОНДИЦІОНЕР"
станом на 31.12.2014р.
I. Основні відомості

про аудиторську фірму

Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІ-РМА "КОНТРОЛЬ
- АУДИТ".
Код ЄДРПОУ: 22022137.
Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, б. 15, офіс 8.
Телефон: (050) 345-01-23.
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 1132, видано
рішен-ням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001 року. Термін дії
продовжено рішенням Аудиторської палати України № 221/3 від 04.11.2010р. до
04.11.2015р.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане рішенням Аудиторської
пала-ти України № 245/5 від 26.01.2012 року.
Виходцев Микола Вікторович - сертифікат аудитора серія А № 001669, виданий
рішенням Аудиторської палати України № 22 від 24 листопада 1994 року. Термін дії
сертифікату продовжено до 24 листопада 2018р.
Налбатова Оксана Михайлівна - сертифікат аудитора серія № 007083, виданий рішенням
Аудиторської палати України № 274 від 19 липня 2013 року. Сертифікат чинний до 19
липня 2018р.
II. Основні відомості про підприємство
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗА-ВОД
"КОНДИЦІОНЕР".
Код ЄДРПОУ: 05762559.
Місцезнаходження: 84322, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкільна, буд. 117.
Дата державної реєстрації: 27.02.1995. Виконавчим комітетом Краматорської міської
ради, номер запису в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про вклю-чення до Єдиного державного реєстру 1 270 120 0000 000986.
Основні види діяльності:
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів;
27.51 Виробництво електричних побутових приладів;
28.25 Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання;
22.29 Виробництво інших виробів із пластмас;
24.51 Лиття чавуну;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.
III. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту.
Відповідно до Договору № 2502/1 від 25 лютого 2015р. нами було надано послуги з
аудиту фінансової звітності ПРАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД "КОНДИЦІОНЕР" за 2014 рік,
яка складає повний комплект фінансової звітності:
"
Баланс (Звіт про фінансових стан) станом на 31.12.2014р. (форма № 1);
"
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік (форма №
2);
"
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік (форма № 3);
"
Звіт про власний капітал за 2014 рік (форма № 4);
"
Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік.
Розкриття інформації к звіту незалежного аудитора складено 17 квітня 2015
року та є допо-вненням до аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) і
містить характеристику обліку активів, зобов'язань, власного капіталу станом на 31
грудня 2014 року, а також доходів, витрат і фінансових результатів ПАТ
"КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД "КОНДИЦІОНЕР" за 2014 рік.
Дата початку аудиту - 25 лютого 2015 року, дата закінчення аудиту - 17
квітня 2015 року.
Для правильного розуміння, повідомляємо, що концептуальна основа складання та
подання фінансової звітності зовнішнім користувачам ґрунтується на вимогах Закону
України "Про бухга-лтерський облік та фінансову звітність в Україні" та
Міжнародних стандартів фінансової звітності, які вимагають правдивого розкриття і

подання інформації у відповідності з принципами безперер-вності, послідовності,
суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.
Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону
Укра-їни "Про аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та у
відповідності з вимога-ми Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду,
іншого надання впевненості та супу-тніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації
бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням
Аудиторської палати України №304/1 від 24 грудня 2014 року, в тому числі у
відповідності із МСА № 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової
звіт-ності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706
"Пояснювальні па-раграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного
аудитора".
Нами були виконані процедури згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що
відпові-дають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У
процесі виконання ауди-торських процедур ми звертали увагу на доречність та
достовірність інформації, що використову-валася нами як аудиторські докази.
Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудитор-ської думки.
У своїй роботі ми використовували принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки
до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було
спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій
звітності суттєвих помилок. До-слідження здійснювалось шляхом тестування доказів
на обґрунтування сум та інформації, розкри-тих у фінансовій звітності, а також
оцінки відповідності застосованих принципів обліку нормати-вним вимогам щодо
організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу пері-оду
перевірки.
Вибір процедур залежав від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих
ви-кривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи
оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються
складання та достовірного по-дання суб'єктом господарювання фінансової звітності,
з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.
Аудит включав також оцінку відповідності використаних об-лікових політик,
прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загаль-ного
подання фінансової звітності.
Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є висловлення думки
сто-совно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з
визначеною концеп-туальною основою фінансової звітності.
IV.

Аудит системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Бухгалтерський облік у періоді, що перевіряється підприємство здійснювало
відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність
в Україні" від 16.07.1999р. № 996-XIV, Міжнародних стандартів фінансової звітності
та інших нормативних документів з пи-тань організації бухгалтерського обліку.
В 2014 році підприємством застосовувався План рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій, затверджений наказом
Міністерства фінансів Ук-раїни № 291 от 30.11.1999р.
Фінансова звітність за 2014 рік складена відповідно до вимог МСФЗ щодо
фінансової звіт-ності. Показники фінансової звітності відповідають обліковим
нормам. Форми звітності порівнян-ні між собою.
Облікова політика Товариства визначена наказом про облікову політику № 1 від
02.01.2013р.
ПРАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД "КОНДИЦІОНЕР" здійснює фінансово-господарську
діяльність на основі повного госпрозрахунку, самофінансування і самооплатності.
V. Аудит активів
5.1. Аудит основних засобів та їх зносу (амортизації)
Основні засоби Товариства враховуються i відображуються у фінансовій звітності
Товарис-тва відповідно до МСБО 16 "Основні засоби".
Основні засоби оцінюються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої
амортиза-ції та втрат від зменшення корисності та амортизуються прямолінійним
методом протягом строку корисного використання, встановленого для кожної групи
окремо, а саме:
"
Будівлі, споруди та передавальні пристрої - 50-100 років;
"
Транспортні засоби - 5 років;
"
Офісне обладнання для автоматичної обробки інформації - 2 роки;
"
Меблі, тощо - 5 років.

Амортизація розраховується прямолінійним методом для списання вартості кожного
активу до рівня ліквідаційної вартості протягом терміну його використання. Заміна
та модернізація, що можуть продовжити строк експлуатації або суттєво поліпшити
стан активів, капіталізується. Вар-тість ремонту та обслуговування відносяться на
витрати по мiрi виконання робіт.
Доходи та збитки при вибутті основних засобів визначаються шляхом порівняння
надхо-джень від реалізації та балансової вартості активів i включаються до складу
доходів чи збитків від основної діяльності. Об'єкт основних засобів - це
закінчений пристрій з усіма пристосуваннями, приладдям до нього, конструктивно
відокремлений об'єкт, призначений для самостійного викори-стання, інший актив,
який відповідає визначенню "основні засоби".
Основні засоби враховуються в натуральних i вартісних формах. Об'єкт основних
засобів визнається активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в
майбутньому еконо-мічна вигоди від його використання та вартість його може бути
достовірно визначена.
Товариство прийняло рішення відносно оцінки одиниці основних засобів на дату
переходу на МСФЗ по їх первісний вартості за вирахуванням накопиченої амортизації
та накопичених збит-ків від зменшення його корисності. Первісна вартість включає
витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням основних засобів. Первісна вартість
активів, створених самою компанією, складається з вартості матеріалів, витрат на
оплату праці та відповідної частини виробничих накладних ви-трат. Первісна
вартість придбаних або створених компанією кваліфікаційних активів включає витрати за позиковими коштами. Після первісного визнання об'єкт основних засобів
обліковується за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та
накопичених збитків від знеці-нення.
Витрати на обслуговування, експлуатацію та ремонт основних засобів списуються на
ви-трати періоду в міру їх виникнення.
Незавершене будівництво є в майбутньому вартістю основних засобів, будівництво
яких ще не завершено. Амортизація цих активів не нараховується до моменту їх
введення в експлуата-цію. Припинення визнання основних засобів відбувається після
їх вибуття або в тих випадках, ко-ли подальше використання активу, як очікується,
не принесе економічних вигод. Прибуток або збиток, що виникає від припинення
визнання об'єкта основних засобів, визнається як різниця між чистими надходження
від вибуття та балансовою вартістю об'єкта.
Одиницею обліку основних засобів є об'єкт.
Протягом звітного періоду надходження основних засобів не відбувалось.
Протягом 2014 року відбулось вибуття основних засобів вартістю 1421 тис.грн. (а
саме: первісною вартістю 3809 тис. грн. та зносом - 2388 тис.грн.), а саме по
групах:
"
будинки, споруди та передавальні пристрої - 1287 тис.грн. (первісна вартість
- 3091 тис.грн., знос - 1804 тис.грн.);
"
машини та обладнання - 28 тис.грн. (первісна вартість - 413 тис.грн., знос 385 тис.грн.);
"
інструменти, прилади та інвентар - 7 тис.грн. (первісна вартість - 35
тис.грн., знос - 28 тис.грн.);
"
інші основні засоби - 99 тис.грн. (первісна вартість - 270 тис.грн., знос 171 тис.грн.).
Сума нарахованого зносу (амортизації) склала 145 тис.грн.
"
будинки, споруди та передавальні пристрої - 34 тис.грн.;
"
машини та обладнання - 99 тис.грн.;
"
інструменти, прилади та інвентар - 6 тис.грн.;
"
інші основні засоби - 6 тис.грн.
Аналітичний облік основних засобів ведеться на типових картках (ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-2,
ОЗ-7 та ін.), синтетичний - на рахунках класу 10 "Основні засоби" та механізовано.
На кожний прид-баний об'єкт основних засобів заводиться інвентарна картка та
присвоюється інвентарний номер.
Так, за станом на 31.12.2014р. на балансі Товариства значаться основні засоби на
перві-сну вартість 4093 тис.грн., знос яких становить 3208 тис.грн. та залишкова
вартість - 885 тис.грн., у тому числі:
"
будинки, споруди та передавальні пристрої - 206 тис.грн. (первісна вартість
- 510 тис.грн., знос - 304 тис.грн.);
"
машини та обладнання - 584 тис.грн. (первісна вартість - 2580 тис.грн., знос
- 1996 тис.грн.);
"
транспортні засоби - 20 тис.грн. (первісна вартість - 195 тис.грн., знос 175 тис.грн.);
"
інструменти, прилади та інвентар - 61 тис.грн. (первісна вартість - 630
тис.грн., знос - 569 тис.грн.);
"
інші основні засоби - 14 тис.грн. (первісна вартість - 178 тис.грн., знос 164 тис.грн.).

В результаті перевірки встановлена відповідність рядків 1010, 1011, 1012 балансу
даним аналітичного обліку.
Підприємство на дату переходу на МСФЗ, відповідно до МСФЗ 1(додаток D пункт D 6) в
якості доцільної вартості основних засобів використовує переоцінену вартість за
попередніми загальними положеннями бухгалтерського обліку (ЗПБО), тому що вона на
дату переоцінки в ці-лому була порівняна зі справедливою вартістю. Ми не отримали
достатніх доказів, що ця переоці-нена вартість відповідає справедливій.
5.2. Аудит фінансових інвестицій.
Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському
обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її
придбання, комісійних вина-город, мита, податків та зборів, обов'язкових платежів
та інших витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням фінансової інвестиції.
Фінансові інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо,
відо-бражаються на дату балансу з урахуванням зменшення корисності інвестиції. На
дату балансу фі-нансові інвестиції оцінюються за справедливою вартістю.
За станом на 31.12.2014р. на балансі Товариства значаться інші довгострокові
фінансові ін-вестиції у розмірі 7 тис.грн., а саме акції ПРАТ "ГРУПА НОРД" у
кількості 7000 штук (3,33% від розміру статутного капіталу).
На 31.12.2014р. на балансі Товариства поточні фінансові інвестиції не значаться.
На дату балансу ПРАТ "ГРУПА НОРД" ліквідовано, про що зроблений запис в Єдиному
ре-єстрі № 10681110007020806 24.07.2014р. Аудитор не згоден з відображенням
фінансових інвести-цій на дату балансу.
5.3. Аудит запасів.
Товарно-матеріальні цінності визнають, оцінюють та обліковують згідно з вимогами
МСБО № 2 "Запаси".
Готову продукцію та незавершене виробництво відображають в фінансовому обліку та
ба-лансі за фактичною виробничою собівартістю. Оцінку вибуття сировини,
матеріалів, напівфабри-катів, інших виробничих запасів i готової продукції
здійснюють за методом середньозваженої собі-вартості.
На 31.12.2014 р. на балансі значаться виробничі запаси на загальну суму 102 тис.
грн. (си-ровина та матеріали).
5.4. Аудит дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів та коштів
Дебіторська заборгованість в основній діяльності й інша дебіторська заборгованість
спочат-ку визнається за справедливою вартістю, а надалі оцінюються за
амортизованою вартістю з вико-ристанням методу ефективної процентної ставки за
мінусом резерву на знецінення. Резерв на зне-цінення дебіторської заборгованості
створюється у випадках, коли існує об'єктивне свідчення то-го, що підприємство не
зможе отримати заборгованість відповідно до її початковими умовами. Ознаками того,
що дебіторська заборгованість в основній діяльності знецінена, вважаються істотні
фінансові труднощі контрагента, ймовірність його банкрутства або фінансової
реорганізації, не-сплата або прострочення платежу.
Резерв створюється в сумі різниці між балансовою вартістю активу та приведеною
вартістю розрахункових майбутніх грошових потоків, дисконтованих за початковою
ефективною процент-ною ставкою. Балансова вартість активу зменшується за рахунок
відповідного резерву, а сума зби-тку визнається у складі фінансового результату.
Коли дебіторська заборгованість в основній діяль-ності стає неповоротною, вона
списується за рахунок резерву під дебіторську заборгованість в ос-новній
діяльності. Повернення раніше списаних сум кредитується на фінансовий результат.
Величина резерву сумнівних боргів визначається за методом застосування абсолютної
суми сумнівної заборгованості - на основі аналізу платоспроможності окремих
дебіторів.
За станом на 31.12.2014р. на балансі Товариства значиться дебіторська
заборгованість на загальну суму 981 тис.грн.
Поточна заборгованість за товари, роботи та послуги складає 674 тис.грн. Основним
де-бітором є ПАТ "НОРД" (664 тис.грн.).
Резерв сумнівних боргів не нарахований, так як вся дебіторська заборгованість є
поточною та не визначена, як сумнівна.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом складає 303 тис.грн., у тому
чи-слі по податках:
"
по податку на прибуток - 5 тис.грн.;
"
по податку на додану вартість - 295 тис.грн.;
"
по податку на землю - 3 тис.грн.

Інші поточна дебіторська заборгованість складає 1 тис.грн., а саме за розрахунками
з ін-шими дебіторами.
До складу інших оборотних активів у розмірі 3 тис.грн. увійшла переплата по
виконавчому листу.
Результати аудиторської перевірки дебіторської заборгованості показали:
1.
Залишки заборгованості за даними головної книги співпадають з даними
облікових регістрів.
2.
Наявність первинних документів, що є підставою для записів.
3.
Наявність актів звірки і їх відповідність даним синтетичного та
аналітичного обліку.
4.
Наявність договорів.
5.
Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи та послуги
визнається одно-часно з визнанням доходу від реалізації.
6.
Момент передачі ризиків й вигод визначається на основі угод поставки
продукції, які укладе-ні між підприємством та покупцем.
7.
Станом на 31.12.2014р. дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги, відображена у фінансовій звітності, відповідає даним бухгалтерського
обліку товариства.
Між датою балансу та датою аудиторського висновку у лютому 2015 року направлені та
отримані листи по підтвердженню заборгованості з підприємствами - контрагентами.
Тому ау-дитор може вірогідно визначити реальність дебіторської заборгованості. У
балансі підприємства відбита сума дебіторської заборгованості за даними
бухгалтерського обліку.
Перевіркою правильності обліку коштів і розрахунків установлено, що облік касових
опе-рацій, операцій по розрахунковому рахунку ведеться відповідно до Положення про
ведення касо-вих операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою
Правління Національно-го банку України № 637 від 15.12.2004 р.
За станом на 31.12.2014 р. на балансі Товариства значиться залишок коштів у
розмірі 219 тис.грн., а саме: в національній валюті на рахунках у банках.
VІ. Аудит зобов'язань
Принцип первісного визнання та оцінки кредиторської заборгованості в основній
діяльнос-ті й іншій кредиторської заборгованості відповідає принципу первісного
визнання та оцінки фі-нансових інструментів, описаному вище. Надалі інструменти з
фіксованим терміном погашення оцінюються за амортизованою вартістю з використанням
методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартість розраховується з
урахуванням зафіксованого терміну погашення, надалі обліковуються за справедливою
вартістю.
Станом на 31.12.2014р. на балансі ПАТ значаться довгострокові зобов'язання і
забезпечен-ня у розмірі 72 тис.грн., а саме забезпечення виплат персоналу (резерв
відпусток). Протягом 2014 року відбулось нарахування резерву відпусток у розмірі
101 тис.грн. та використання у розмірі 101 тис.грн.
Станом на 31.12.2014р. поточні зобов'язання і забезпечення Товариства
складають 99 тис.грн., а саме:
"
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги - 92
тис.грн.;
"
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 1 тис.грн.;
"
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування - 1
тис.грн.;
"
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 4
тис.грн.;
"
інші поточні зобов'язання - 1 тис.грн.
Основним кредитором за товари, роботи та послуги є ПАТ "НОРД" (85 тис.грн.).
Поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом включає до себе
заборгованість по по-датку з доходів фізичних осіб.
Інші поточні зобов'язання включають до себе заборгованість перед Профспілкою.
Поточні зобов'язання на підприємстві враховуються на відповідних рахунках
бухгалтер-ського обліку. Порядок розрахунків з бюджетом, позабюджетними фондами та
по соціальному страхуванню за думкою аудитора відповідає вимогам чинного
законодавства.
У процесі аудиту зобов'язань було з'ясовано:
1.
Причини, давність виникнення заборгованості, реальність її погашення у
встановлений тер-мін,
2.
Відповідність документального оформлення операцій вимогам нормативних
актів,
3.
Правильність класифікації наявної заборгованості,

4.
Повнота відображення операцій, за якими виникають зобов'язання, у
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.
Між датою балансу та датою аудиторського висновку у лютому 2015
отримані листи по підтвердженню заборгованості з підприємствами
Тому ау-дитор може вірогідно визначити реальність кредиторської
балансі підприємс-тва відбита сума кредиторської заборгованості
бухгалтерського обліку, розмір якої уз-годжено з кредиторами.
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VII. Аудит власного капіталу
Визначення Товариством структури власного капіталу і його призначення уявляється
ауди-тору адекватним.
За станом на 31.12.2014р. розмір заявленого, зареєстрованого та
сплаченого статутно-го капіталу ПАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД "КОНДИЦІОНЕР" складає
2548310,00 (два мі-льйони п'ятсот сорок вісім тисяч триста десять гривень 00
копійок) грн., що поділений на 50966200 (П'ятдесят мільйонів дев'ятсот шістдесят
шість тисяч двісті) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 (0 гривень 05
копійок) грн.
Розмір Статутного капіталу відповідає даним Головної книги та балансу
станом на 31.12.2014р. Аналітичний облік Статутного капіталу відбувався на рахунку
40 "Статутний капі-тал" та відповідає діючому законодавству. Заборгованість за
засновниками відсутня. Статутний капітал сплачено у повному обсязі своєчасно.
Аудитор отримав достатню кількість аудиторських доказів щодо повноти інформації
від-носно формування та сплати статутного капіталу та висловлює думку, що
формування та сплата статутного капіталу здійснені відповідно до вимог чинного
законодавства.
За станом на 01.01.2014 р. на балансі ПАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД "КОНДИЦІО-НЕР"
значився непокритий збиток у розмірі 149 тис.грн.. За період 2014 року розмір
непокритого збитку був збільшений на суму збитку, отриманого за звітний період у
розмірі 376 тис.грн. Так, станом на 31.12.2014р. на балансі Товариства значиться
непокритий збиток у розмірі 525 тис.грн.
Аудитом обліку власного капіталу та нерозподіленого прибутку товариства і його
викори-стання встановлено, що за думкою аудитора облік відповідає вимогам МСФЗ та
чинного законо-давства.
VIIІ. Аудит доходів, витрат та обсягу чистого прибутку
Доходи Товариства визнаються на основі принципу нарахування, коли існує
впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а
сума доходу може бути дос-товірно визначена. Дохід з надання Товариством послуг,
обумовлених договорами, протягом узго-дженого часу, визнається в тому звітному
періоді, в якому надані послуги, i розраховуються на ос-нові загальної вартості
послуг.
У більшості випадків відшкодування надається у формі грошових коштів або
еквівалентів грошових коштів, а сумою виручки є отримана або підлягає отриманню
сума грошових коштів або еквівалентів грошових коштів. Однак у випадку, якщо
надходження грошових коштів або еквіва-лентів грошових коштів відкладається,
справедлива вартість відшкодування може бути менше отриманої або підлягає
отриманню номінальної суми грошових коштів.
Витрати обліковуються за методом нарахування. Собівартість реалізованої продукції
(това-рів, робіт, послуг) складається з ціни покупки, витрат на транспортування,
комісій за договорами поставки та інших відповідних витрат.
Фінансові доходи і витрати включають процентні витрати в позикових коштах, збитки
від дострокового погашення кредитів, процентний дохід від вкладених коштів, зміни
відсотка за зобо-в'язаннями по пенсійному забезпеченню, а також прибуток і збитки
від курсових різниць.
Витрати в позикових коштах, які відносяться до активів, для створення яких
потрібно значний пе-ріод часу, капіталізуються у складі вартості таких активів.
Всі інші процентні та інші витрати в по-зикових коштах відносяться на витрати з
використанням ефективної процентної ставки.
Процентні доходи визнаються в міру нарахування з урахуванням ефективної
прибутковості активу.
За звітний період чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг)
склав 217 тис. грн.
Собівартість реалізованих товарів, робіт та послуг за період 2014 року склала 112 тис. грн.

До складу іншого операційного доходу у розмірі 6330 тис.грн. входять:
"
дохід від операційної курсової різниці - 146 тис.грн.;
"
дохід від реалізації інших оборотних активів - 5720 тис.грн.;
"
дохід від відшкодування раніше списаних активів - 458 тис.грн.;
"
дохід від отриманих штрафів, пені - 3 тис.грн.;
"
інші операційні доходи - 3 тис.грн.
Адміністративні витрати Товариства за звітний період склали 525 тис. грн. це: витра-ти на оплату праці та соціальні заходи апарату управління, амортизація
необоротних активів, ви-трати на податки, витрати на паливо, МШП, інші матеріали,
послуги банку, комунальні послуги та послуги зв'язку, витрати на відрядження та
інші.
Інші операційні витрати у звітному періоді склали 6286 тис.грн., а саме:
"
втрати від операційної курсової різниці - 313 тис.грн.;
"
собівартість реалізованих оборотних активів - 5550 тис.грн.;
"
визнані штрафи, пені - 229 тис.грн.;
"
інші витрати - 194 тис.грн.
За період 2014 року ПАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД "КОНДИЦІОНЕР" отримало чи-стий
збиток у розмірі 376 тис.грн.
У процесі аудиторської перевірки отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють
аудитору зробити висновок про достатню належність правильності відображення в
обліку та звітності операцій, пов'язаних з формуванням доходів товариства
відповідно та витрат відповідно до МСФЗ.
ІХ. Аудит відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства.
Під вартістю чистих активів товариства розуміється величина, яка
визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку,
суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Для визначення вартості чистих активів складається розрахунок за
даними
бухгалтерсь-кої звітності відповідно
до
Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку № 1 "Загальні вимо-ги до фінансової звітності",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013 р. №73 зі
змінами
та доповненнями.
Визначення вартості чистих активів Товариства проводиться за формулою:
Чисті активи =
(Необоротні активи /рядок 1095 Балансу/ + Оборотні активи /рядок 1195 балансу/ +
Необоротні активи, утримувані для продажу /рядок 1200 балансу/) (Довгострокові зобов'язання і забезпечення /рядок 1595 балансу/ + Поточні
зобов'язання і забезпе-чення /рядок 1695 балансу/ + Зобов'язання, пов'язані з
необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття /рядок 1700
балансу/ + Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду /рядок 1800
балансу/)
(тис.грн.)
№ п/п Найменування статті балансу
Сума
1
Необоротні активи /рядок 1095 Балансу/
892
2
Оборотні активи /рядок 1195 балансу/
1302
3
Необоротні активи, утримувані для продажу /рядок 1200 бала-нсу/ 4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення /рядок 1595 балан-су/ 72
5
Поточні зобов'язання і забезпечення /рядок 1695 балансу/
99
6
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утриму-ваними для продажу
та групами вибуття /рядок 1700 балансу/ 7
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду /рядок 1800 балансу/
Вартість чистих активів = (1+2+3) - (4+5+6+7) 2023
Вартість чистих активів ПАТ менша від розміру статутного капіталу (2548 тис.грн),
що не відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Аудитор
розцінює цей факт, як ризик нездатності Підприємства до безперервної діяльності та
звертає увагу користувачів цього аудиторського звіту на те, що в такому випадку,
згідно п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України, після закінчення другого та
кожного наступного фінансового року товариство має оголосити про зменшення свого
статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановлено-му
порядку. На думку аудитора, Товариству необхідно вжити заходи для приведення
вартості чис-тих активів у відповідність до діючого законодавства.
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