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)

26.04.2012

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Краматорський завод "Кондицiонер"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
05762559
1.4. Місцезнаходження емітента
Донецька , д/н, 84322, м.Краматорськ, вул.Шкiльна, 117
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(06264) 4-00-26 4-00-31
1.6. Електронна поштова адреса емітента
kzk@ukrpost.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2013
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi ДКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

2.3. Річна інформація розміщена на
сторінці

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

(дата)

в мережі
Інтернет
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,

X

що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) 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
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
17. 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
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності

X

29. 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)

30. Примітки

До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: "Iнформацiя
про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - за звiтний перiод
емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не
користувався послугами рейтингова агенства. "Iнформацiя про органи

управлiння емiтента" - для акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися
та не сплачувалися. "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 щодо виданих
сертифiкатiв цiнних паперiв" - випуск акцiй емiтента у бездокументарнiй
формi. "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових
цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних
паперiв. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не
випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене
об'єктами нерухомостi.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Краматорський завод "Кондицiонер"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "КЗК"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
84322
3.1.5. Область, район
Донецька , д/н
3.1.6. Населений пункт
м.Краматорськ
3.1.7. Вулиця, будинок
вул.Шкiльна, 117
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
АОО №608249
3.2.2. Дата державної реєстрації
27.02.1995
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Краматорської мiської ради народних депутатiв
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
2548310
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
2548310
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "Брокбiзнесбанк" м.Краматорськ
3.3.2. МФО банку
300249
3.3.3. Поточний рахунок
26009200501001
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті
д/в
3.3.5. МФО банку
д/в
3.3.6. Поточний рахунок
д/в
3.4. Основні види діяльності
77.39

Надання в оренду iнших машин,устаткування та товарiв ,н.в.i.у

27.51

Виробництво елктричних побутових приладiв

28.25

Виробництво промислового холодильного та вентиляцiйного устаткування

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування
об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

ПАТ "Група
Норд"

83112, м.Донецьк , пр.Жуковського 2

Опис

ЗАТ "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 ЗАТ "Група
Норд" в планi прогнозування цiноутворення, об'ємiв та якостi закуємих матерiалiв, оптимiзаццiї
логистики транспортних операцiй, термiн участi в об'єднаннi не встановлен.Згiдно 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.

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

ПАТ "Норд" (учасник)

13533086

83112 м.Донецьк
пр.Жуковського,2

96.454950535845

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

21873749

51925
м.Днiпродзержинськ пр
Ленiна,43

0.000657298367

ТОВ "ФК"ОК-2" (учасник)

20341594

83000 м.Донецьк
вул.Кобозева,68-15

0.008240755638

Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи

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

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

Загальна кiлькiсть
учасникiв 3428.

д/н д/н д/н

3.53615141015

Усього

100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова численiсть працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод складає 8 осiб. В
2012 роцi - 8 ФОП склав 284 тис.грн., що менше на 31 тис.грн., в зв"зку зi скороченням

виробництва. На даний час основним видом дiяльностi є здавання в оренду обладнання та
будiвель. Середня заробiтна плата за 2011 р. склала 2917,30 грн., за 2012 р. - 2931,00 грн. В 2012
роцi в порiвняннi з 2011 роком заробiтна плата збiльшилась. 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; - надаiвати единоразову 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.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рощупкiн Володимир Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 366136 11.03.1998 Кiровським МВ УМВС України в Донецький областi
6.1.4. Рік народження**
1967
6.1.5. Освіта**
Донецький полiтехнiчний iнститут, гiрний iнженер з автоматизацiї
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Краматорський завод "Кондицiонер",фахiвець з повернення дебiторської заборгованостi.
6.1.8. 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 2012роцi отримував у виглядi заробiтної плати в сумi 83430,00 грн. Трудова
дiяльнiсть Рощупкiна Володимира Васильовича: 07.09.85р.-19.12.85р. МУП-УРСР Виробниче
об'єднання шахта "Кировская", учень слесаря пiдземного; 01.09.86р. Донецький технiчний
iнститут; 22.06.87р.-01.06.89р. Служба в Радянськiй армiї; 26.06.91р.-01.08.91р. Селiдвугiлля
Виробниче об'єднання шахта "Україна" пiдземним електрослюсарем для проходження практики;
18.02.92р.-01.07.92р. Ясли-сад №340, сторож; 05.08.92р.-31.08.92р. Горлiвське наладочне
управлiння , черговий електрослюсар по ремонту обладнання четвертого розряду на дiльницю
шахтних вентиляцiйних установок; 31.07.93р. вiдчислен зi складу студентiв; 01.10.93р. -04.11.93р.
Донецький завод iграшок, iнженер по органiзацiї, експлуатацiї i ремонту в вiддiл головного
енергетика; 10.11.93р. Донецький завод "Компресор",слюсар механо-зборочних робiт в вiддiл
технiчного контролю; 13.01.94р. Донецький завод "Компресор", переведен iнженером-технологом
3 катерогiї в збiрочнихc; 01.04.94р-29.02.96р.. Донецький завод "Компресор", переведен iнженером
-технологом 1 категорiї в зборочний цех; 01.03.96р. АТ"Норд", iнженер-технолог 1 категорiї;
07.02.2000р-30.04.01р. АТ "Норд", зам. начальника цехупо виробництву електро двигунiв
виробництва компресорiв №3; 01.05.01р. "Завод компресорiв " фiлiал АТ "Норд", зам. начальника
цеху по виробництву; 01.03.02р.-31.08.04р. "Завод компресорiв " фiлiал АТ "Норд", начальник
цеху по виготовленню електродвигунiв; 01.09.04р-30.03.05р. ВАТ "Завод електродвигун", зам.
директора пот виробництву; 30.05.05р.-13.03.07р.ТОВ "Святогiрський завод мiнеральних вод",
директор; 14.03.07р.- 17.12.08р. ВАТ "КЗК" ,голова правлiння 18.12.08р.-23.04.09р. фахiвець з
повернення дебiторської заборгованостi. Призначено на посаду згiдно протоколу №16 загальних
зборiв акцiонерiв ВАТ "КЗК" вiд 24.04.2009р.замiсть Булдикова Володимира Iлларiоновича.
Часткою в статутному капiталi пiдприємства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.Протягом 2012 року змiни не вiдбувалися.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Носкова Олена Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВК 229095 07.12.2005 Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1962
6.1.5. Освіта**
Донбаська державна машинобудiвельна академiя, бухгалтерський облiк та аудит
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Донремсервiс", головний бухгалтер
6.1.8. 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 2012 роцi 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 : 01.09.79-26.06.81 р.р. навчання в техникумi;
05.08.81-27.11.96р.р. Совхоз iм. Орджонiкiдзе: бухгалтер центральної контори, бухгалтер м/м;
02.12.96-03.12.07р.р. ОАО "СКМЗ": бухгалтер центрального цеху, головний бухгалтер, директор,
старший ревiзор контрольно-ревiзiйного вiддiлу; 10.12.07-23.09.08р.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. Призначена на посаду члена правлiння згiдно протоколу №16 загальних
зборiв акцiонерiв ВАТ "КЗК" вiд 24.04.2009року. Протягом 2012 року змiни не вiдбувалися.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Алiменко Свiтлана Олександрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 483835 20.06.1998 Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1973
6.1.5. Освіта**
МК ДГМА,фiнанси
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЧП "Давиденко", продавець
6.1.8. 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 2012 роцi не отримувала. Алiменко Свiтлана Олександрiвна призначена рiшенням
загальних зборiв 22.04.2010 р. на строк до наступних чергових загальних зборiв товариства.
Трудова дiяльнiсть: 05.06.1991р.- 01.10.1999 р. - ВАТ "НIIПТМаш", оператор станков с ЧПУ ;
06.11.2001р.-06.06.2002р. - ЧП "Амакiної", продавець; 25.07.2002р.-15.01.2003р. - ЧП "Давиденко",
продавець; 28.01.2003 р. - 22.01.2004 р. - Краматорський центр занятости; з 01.04.2004 р.- ВАТ
"КЗК", начальник АХЧ. Акцiй емiтента во власностi не має. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Протягом 2012 року змiни не вiдбувалися.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петухова Тетяна Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВС 056551 19.11.1999 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi

6.1.4. Рік народження**
1959
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "Норд", ст.бухгалтер
6.1.8. Опис
Винагороду у 2012роцi не отримувала. Гтолова ревiзiйної комiсiї контролює фiнансовогосподарську 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
ревiзiйнгої комiсiї має право скликати засiдання ревiзiйної комiсiї. Пєтухова Тетяна Миколаївна
призначена рiшенням загальних зборiв 22.04.2010 р. на строк до наступних чергових загальних
зборiв акцiонерiв. Трудова дiяльнiсть: 15.08.1977-05.01.1979 р. - Петровське Управлiння ЖКХ з
доб.вугiлля, бухгалтер; 12.01.1979р.-15.01.1991р. - АТ "Норд", бухгалтер-економiст; 16.01.1991 р.29.02.1996р. АТ "Норд", ст.бухгалтер; з 01.03.1996 р. - перший заступник головного бухгалтера
ПАТ "Норд" 83112,м.Донецьк,пр.Жуковського,2. Володiє часткою в статутному капiталi ВАТ
"КЗК" 0,000002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Протягом 2012
року змiни не вiдбувалися.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Спруцко Костянтин Iллiч
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВА 519640 19.11.1996 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1943
6.1.5. Освіта**
Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "Норд",головний метролог
6.1.8. Опис
Винагороду у 2012роцi не отримував. Роботою спостережної 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 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)ухваляє затвердження зовнiшнього аудитора та
умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi встановлення розмiру оплати його
послуг; iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської 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. Трудова
дiяльнясть Спруцко Костянтина Iллiча: з 05.01.1968 р. - АТ "Норд", технiк ОГК; з 15.04.1968 р. Iнженер-конструктор; з 01.02.1977 р. зам.головного конструктора; 01.07.1980 р.- 09.10.1986 р.
Головний метролог; з 02.01.1991 р.- директор завода "Компрессорiв" АТ "Норд". Має во власностi
частку в статутному капiталi емiтента 0,9%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi

злочини не має. Протягом 2012 року змiни не вiдбувалися.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Волжанська Вiра Андрiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 482689 19.06.1998 Краматорським МВУУМВС України в Донецькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1958
6.1.5. Освіта**
д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "краматорський завод "Кондицiонер",iнженер-технолог
6.1.8. Опис
Винагороду у 2012роцi не отримувала. До виключної компетенцiї спостережної 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
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) затвердження зовнiшнього аудитора та
умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi встановлення розмiру оплати його
послуг; iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської 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 спорстережної ради не
мають права передавати свої повноваження iншiй особi. Трудова дiяльнiсть Волжанської Вiри
Андрiївни : 16.09.1975р.-25.08.1976р.-Новокраматорський машинобудiвельний завод-молодша
медсестра; 22.11.1976р.-02.07.2009р.-ВАТ "Краматорський завод "Кондицiонер",iнженер-технолог;
З 02.07.2009р. -АТ "Норд",iнженер-технолог. Володiє часткою в статуному капiталi пiдприємства
0,0035%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В даний час працює
начальником ПДО ПАТ "Норд",83112,м.Донецьк,пр.Жуковського,2.Протягом 2012 року змiни не
вiдбувалися.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дроздова Данута Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 464422 22.06.1998 Ворошиловським РВ УМВС України у Донецькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1961
6.1.5. Освіта**
Донецький полiтехнiчний iнститут, менеджмент
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
23
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "Норд", заступник начальника ВТiП
6.1.8. Опис
Винагороду у 2012 роцi не отримувала. До виключної компетенцiї спостережної 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
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) затвердження зовнiшнього аудитора та
умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi встановлення розмiру оплати його
послуг; iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської 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 спорстережної ради не
мають права передавати свої повноваження iншiй особi. Трудова дiяльнiсть Дроздової Данути
Iванiвни : 01.09.76-27.06.79р.р. навчання в Полiтехнiчному технiкуму; 01.08.79-18.07.83р.р.
старший технiк СКТБ С ОП IТК АН БССР; 17.08.83-29.10.87р.р. технiк Донецького
полiтехнiчного iнституту; 17.03.89р. АТ "Норд": iнженер з органiзацiї i нормування, заступник
начальника ВТiП, начальник ВТiП. Володiє часткою в статуному капiталi пiдприємства
0,000002%. 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.Протягом 2012 року змiни не вiдбувалися.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Носкова Олена Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВК 229095 07.12.2005 Краматорським МВ УМВС України вДонецькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1962
6.1.5. Освіта**
Донбаська державна машинобудiвельна академiя, бухгалтерський облiк та аудит
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Краматорський завод "Кондицiонер", головний бухгалтер
6.1.8. 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 будiвельномонтажних 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 товарно-матерiальних
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 товарно-матерiальних
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 2012 роцi отримувала у виглядi заробiтної плати в сумi 54636 грн.
Вiдповiдно до Наказу № 35 вiд 24.09.2008р. призначено головним бухгалтером ВАТ
"Краматорький завод "Кондицiонер" Носкову Олену Миколаївну. Трудова дiяльнiсть Носкової
Олени Миколаївни : 01.09.79-26.06.81 р.р. навчання в техникумi; 05.08.81-27.11.96р.р. Совхоз iм.
Орджонiкiдзе: бухгалтер центральної контори, бухгалтер м/м; 02.12.96-03.12.07р.р. ОАО "СКМЗ":
бухгалтер центрального цеху, головний бухгалтер, директор, старший ревiзор контрольноревiзiйного вiддiлу; 10.12.07-23.09.08р.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.
Призначена на посаду члена правлiння згiдно протоколу №16 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ
"КЗК" вiд 24.04.2009року.Змiни протягом 2012 року не вiдбувалися.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стаценко Iрина Сергiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВА 195769 22.12.1995 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1979

6.1.5. Освіта**
Донецький нацiональний технiчний унiверситет, спецiальнiсть "Облiк та аудит "
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "НОРД", начальник бюро
6.1.8. Опис
Члени ревiзiйної комiсiї АТ повиннi: - проводити перевiрку щорiчної звiтностi про фiнансовогосподарську 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. Призначена рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "Краматорський завод "Кондицiонер" 26.04.2012. 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
бухгалтер, 01.03.2011р. - викон. обов'язки першого заступника головного бухгалтера. Акцiй
емiтента во власностi не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Винагороди в 2012 роцi не отримувала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бондаренко Надiя Анатолiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 134728 06.09.2002 1 в/м Краматорського МВ УМВС України в Донецькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1977
6.1.5. Освіта**
Вище професiйне училище №28 м.Краматорська,програмiст
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "краматорський завод "Кондицiонер",секретар-референт/дiловиробник/табельник
6.1.8. Опис
Винагороду у 2012 роцi не отримувала, в тому числi, у натуральнiй формi. 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. Бондаренко Надiя Анатолiївна призначена рiшенням загальних зборiв 26.04.2012
р. Попереднi посади: 1996-2001р.р. СКМЗ,оператор ЕОМ; 2001-2006р.р.ПАТ "Краматорський
завод "Кондицiонер",бухгалтер; 2006-2007р.р.ВАТ "Краматорський завод
iм.Куйбишева",iнспектор з облiку кадрiв i робочого часу; 2007-2008р.р.ПАТ "Краматорський
завод "Кодицiонер",секретар-референт/дiловиробник/табельник; З 2009р. по теперишнiй час,ПАТ
"Краматорський завод "Кондицiонер",бухгалтер. Часткою в статутному капiталi емiтента не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Брежнев Микола Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 461358 08.06.1998 Краматорським МВУ Донецької областi
6.1.4. Рік народження**
1957
6.1.5. Освіта**
КII електропровiд i автоматизацiя промислових установок
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "КЗК",iнженер збуту
6.1.8. Опис
Винагороду у 2012 роцi не отримував, в тому числi, у натуральнiй формi. 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. Попереднi посади: з 14.08.73р.-05.11.75р.-ВАТ "СКМЗ", учень
обмотчика,обмотчик,16.11.75р.-09.11.77р. служба в Армiї,06.12.78р. ВАТ "СКМЗ" слюсарелектромонтажник,13.03.79р.-02.12.80р. матрос Клайпедськоготралового флоту, 02.03.81р.13.02.87р.обмотчик, 06.03.87р.-20.07.89р.камбузник Мурманського флоту,21.08.89р.-09.06.09р.-

бригадир,iнженер збуту,iнженер ВАТ "КЗК". У теперiшнiй час працює в ПрАТ "Iнтертехника".
Має во власностi частку в статутному капiталi емiтента 0,00341%. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.Змiни протягом 2012р. не вiдбувались. Протягом 2012 року
змiни не вiдбувалися.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
посадової особи

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

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова
правлiння

Рощупкiн
Володимир
Васильович

ВВ 366136 11.03.1998
Кiровським МВ УМВС України
у Донецькiй областi

26.04.2007

0

0

0

0

0

0

Член
правлiння

Носкова Олена
Миколаївна

ВК 229095 07.12.2005
Краматорьким МВ УМВС
України в Донецькiй областi

0

0

0

0

0

0

Член
правлiння

Алiменко
Свiтлана
Олександровна

ВВ 483835 26.06.1998
Краматорським МВ УМВС
України в Донецькiй областi

22.04.2010

0

0

0

0

0

0

Голова
ревiзiйної
комiсiї

Пєтухова Тетяна
Миколаївна

ВС 056551 19.11.1999
Кiровським РВ УМВС України
в Донецькiй областi

22.04.2010

1

0.00000196209

1

0

0

0

Голова
наглядової
ради

Спруцко
Костянтин Iллiч

ВА 519640 19.11.1996
Кiровським РВ ДМУ УМВС
України в Донецькiй областi

22.04.2010

1

0.00000196209

1

0

0

0

Член
наглядової
ради

Дроздова Данута
Iванiвна

ВВ 464422 22.06.1998
Ворошиловським РВ УМВС
України у м.Донецьк

16.05.2008

1

0.00000196209

1

0

0

0

Головний
бухгалтер

Носкова Олена
Миколаївна

ВК 229095 07.12.2005
Краматорським МВ УМВС
України в Донецькiй областi

24.04.2009

0

0

0

0

0

0

Член
рiвiзiйної
комiсiї

Стаценко Iрина
Сергiївна

ВА 195769 22.12.1995
Кiровським РВ ДМУ УМВС
України в Донецькiй обл.

26.04.2012

0

0

0

0

0

0

Член
ревiзiйної
комiсiї

Бондаренко Надiя
Анатолiївна

КС 134728 06.09.2002 1 в/м
Краматорського МВ УМВС
України в Донецькiй областi

21.04.2011

0

0

0

0

0

0

Член

Брежнев Микола

ВВ 461358 08.06.1998

22.04.2010

1743

0.00341991359

1743

0

0

0

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

ревiзiйної
комiсiї
Член
наглядової
ради

Михайлович
Волжанська Вiра
Андрiвна

Краматорським МВУ Донецької
областi
ВВ 482689 19.06.1998
Краматорським МВУМВС
України в Донецькiй областi

21.04.2011
Усього

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

1806

0.00354352492

1806

0

0

0

3552

0.00696932477

3552

0

0

0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата
внесення
до реєстру

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

АТ "НОРД"

13533086

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

24.10.1997

49159416

Дата
внесення
до реєстру

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

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи*

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

д/н

д/н д/н д/н
Усього

96.454936801253

Кількість за видами акцій
прості
іменні
49159416

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника
0

0

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

0

0

0

0

0

0

49159416

96.454936801253

49159416

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
26.04.2012
96.479
Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КЗК": 1. Про обрання робочих органiв та лiчильної
комiсiї зборiв. 2. Затвердження регламенту проведення зборiв. 3. Звiт Правлiння про результи
фiнансово-господарської дiяльностi за 2011рiк. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2011рiк. 5. Про розподiл
прибутку i збиткiв Товариства, про нарахування дивiдендiв за 2011рiк. 6. Про визначення напрямкiв
дiяльностi ПАТ "КЗК" на 2012рiк. 7. Виступ акцiонерiв, вiдповiдi на питання. 8. Обрання голови та
членiв Спостережної ради. 9. Обрання голови та членiв Правлiння. 10.Обрання голови та членiв
Ревiзiйної комiсiї. 1.По першому питанню порядку денного: "Про обрання робочих органiв зборiв"
для ведення зборiв необхiдно обрати робочi органи зборiв: президiю, голову зборiв та секретаря
зборiв. Надiйшла пропозицiя: - обрати Головою зборiв Рощупкiна Володимира Васильовича - для
оформлення протоколу зборiв обрати секретарем зборiв Носкову Олену Миколаївну. - До лiчильної
комiсiї включити Алiменко С.О. Iнших пропозицiй не надiйшло. За запропонований склад робочих
органiв зборiв та лiчильної комiсiї голосували: одноголосно - "за" 49171681голосiв; "проти", та
"таких, що утримались" - не було. 2.По другому питанню порядку денного: "Затвердження регламенту
проведення зборiв" необхiдно затвердити регламент роботи зборiв Запропоновано наступний
регламент роботи зборiв: -по першому i другому питаннях - до 10 хв. -доповiдь по третьому, п'ятому
та шостому питанню - по четвертому питанню - до 40 хв. - до 15 хв -по сьомому питанню - до 30 хв по восьмому, дев'ятому та десятому питанню - до 30 хв. Iнших пропозицiй не надiйшло. За
запропонований регламент роботи зборiв голосували: одноголосно - "за" 49171681голосiв; "проти",
"таких, що утримались" - не було. 3.Слухали по третьому питанню : - доповiдь голови правлiння ПАТ
"КЗК" Рощупкiна Володимира Васильовича "Розгляд рiчного звiту ПАТ "КЗК" за 2011 рiк" ( доповiдь
додається) 4.Слухали по четвертому питанню : - доповiдь Петухової Тетяни Миколаївни "Розгляд
висновкiв ревiзiйної комiсiї ПАТ "КЗК" за 2011 рiк" ( доповiдь додається) 5.Слухали по п'ятому та
шостому питанню "Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства та визначення розмiру дивiдендiв за
2011рiк" "Про визначення основних напрямкiв дiяльностi ПАТ "КЗК" на 2012 рiк" Виступив Голова
правлiння Рощупкiн В.В. 6.По сьомому питанню порядку денного запитань не надiйшло. 7. Слухали
по восьмому питанню порядку денного Рощупкiна Володимира Васильовича. "Про обрання членiв
спостережної ради ПАТ "КЗК" Надiйшла пропозицiя спостережну раду залишити без змiн. Iнших
пропозицiй не надiйшло. За дану пропозицiю голосували згiдно дiючого законодавства - шляхом
кумулятивного голосування. Голосували: одноголосно - "за" 49171681голосiв; "проти", "таких, що
утримались" - не було. Таким чином, спостережна рада ПАТ "НОРД" у складi: Голова спостережної
ради - Спруцко Костянтин Iл'їч Члени спостережної ради: - Волжанська Вiра Андрiївна, - Дроздова
Данута Iванiвна ,- залишити у тому же складi. Iнших пропозицiй не надiйшло. За запропоноване
рiшення голосували: одноголосно - "за" 49171681голосiв; "проти", "таких, що утримались" - не було.
8.Слухали по дев'ятому питанню порядку денного "Про обрання членiв Правлiння" - голову правлiння
Рощупкiна Володимира Васильовича. Надiйшла пропозицiя: правлiння у складi - Рощупкiн
Володимир Васильович - Носкова Олена Миколаївна - Алiменко Свiтлана Олександрiвна,- залишити
без змiн. Iнших пропозицiй не надiйшло. За запропоновану пропозицiю правлiння голосували:
одноголосно - "за"49171681голосiв; "проти", "таких, що утримались" - не було. 9.Слухали по десятому
питанню порядку денного "Про обрання членiв ревiзiйної комiсiї" - голову правлiння Рощупкiна
Володимира Васильовича. Нам необхiдно переобрати члена ревiзiйної комiсiї Мальцеву Оксану
Олександрiвну . Надiйшла пропозицiя обрати членом ревiзiйної комiсiї Стаценко Iрину Сергiївну.
Iнших пропозицiй не надiйшло. Членiв ревiзiйної комiсiї - " Бондаренко Надiя Анатолiївна " Брежнєв
Микола Михайлович Голова ревiзiйної комiсiї " Петухова Тетяна Миколаївна, - залишити без змiн.
Iнших пропозицiй не надiйшло. За запропоновану пропозицiю що до складу ревiзiйної комiсiї
голосували: одноголосно - "за"49171681голосiв; "проти", "таких, що утримались" - не було. Загальнi
збори акцiонерiв вирiшили: 1.Рiчнi результати дiяльностi ПАТ "КЗК" за 2011 рiк затвердити. 2.Звiт
ревiзiйної комiсiї ПАТ "КЗК" по перевiрцi фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного
товариства за 2011 рiк затвердити. 3. Забезбечити пiдтримку в задовiльному станi наявних основних
засобiв i об'єктiв соцiальної сфери за рахунок здачi в оренду обладнання, реалiзацiї нелiквiдiв i
морально застарiлих активiв пiдприємства з метою збереження бази для реалiзацiї iнвестицiйних
проектiв. Iнший дохiд направляти на погашення зобов'язань перед пенсiйним фондом та iншими
державними органами. За данi рiшення голосували всi присутнi акцiонери одноголосно -

"за"49171681голосiв ; "проти", "таких, що утримались" - не було.

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8/05/1/11

Донецьке ТУ
Державної комiсiї з
цiнних паперiв та
фондовому ринку

UA0503831002

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.05

50966200

2548310

100

24.01.2011

Опис

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.
Рiшення про додатковий випуск в 2012 роцi не приймалось.

12. 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 потужныстю 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". Адреса пiдприємства:
84322 М.Краматорськ, вул.Шкiльна, 117.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі
та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
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 7 осiб.Протягом 2012 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.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
В 2010 роцi у зв'язку з нерентабельнiстю виробництва припинена дiяльнiсть з випуску
холодильного обладнання,вiдбулася передача прав власностi на виробничi будiвлi ПАТ "Норд"
основним видом дiяльностi в даний час є сдавання в оренду обладнання та будiвель. Чисельнiсть
робiтникiв зменшена до 11 осiб, в 2011 роцi до 7 осiб, у 2012 роцi змiнено до 8. Протягом 2010
року на позачергових зборах акцiонерiв ВАТ "КЗК" 07 жовтня 2010року розглядалось питання про
припинення дiяльностi ВАТ "КЗК" шляхом його лiквiдацiї, але на зборах було прийняте рiшення
реанiмувати пiдприємство.В 2012 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)
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi у 2012 р. здiйснювався згiдно Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть на Українi" вiд 16.07.99 № 996-ХIV i Положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку. Господарськi операцiї в бухгалтерському облiку
вiдображаються шляхом записiв в реєстрах бухгалтерського облiку. На пiдприємствi видано наказ
№1-а вiд 02.01.2012 р. "Про облiкову полiтику на ПАТ "Краматорський завод "Кондицiонер". У
звiтному перiодi iстотних змiн в облiковiй полiтицi не вiдбулося, Товариство вело бухгалтерський
облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, принципи якої залишалися незмiнними протягом
всього року. Керiвник товариства несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку
згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть на Українi" вiд 16.07.99
№ 996-ХIV. Вiдповiдно до пункту другого статтi 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облiк
та фiнансову звiтнiсть в Українi" публiчнi акцiонернi товариства, банку, страховики, а також
пiдприємства, якi провадять господарську дiяльнiсть за видами, перелiк яких визначається
Кабiнетом Мiнiстрiв України, складають фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами. Заява
про вiдповiднiсть. ПАТ "Краматорський завод "Кондицiонер"обрало дату переходу на МСФЗ з
01.01.12р, тому перша звiтнiсть за МСФО складена за стандартам, чинними на 31.12.12р. При
цьому для порiвняння в першiй звiтностi ПАТ " Краматорський завод "Кондицiонер " наводяться
данi попередньої фiнансової звiтностi (на 31.12.11р.) - Баланс, "переглянутої" (трансформованої)
за нормами МСФЗ для порiвняльної iнформацiї згiдно параграфу 21 МСФЗ 1. При складанi
фiнансової звiтностi Товариство дотримується принципiв безперервностi дiяльностi пiдприємства,
автономностi, повного висвiтлення, послiдовностi, iсторичної собiвартостi, нарахування та

вiдповiдностi доходiв i витрат, нарахування, превалювання змiсту над формою, обачностi i
принцип єдиного грошового вимiрника. Основнi засади облiкової полiтики пiдприємства.
Функцiональною валютою i валютою представлення є гривня. Визнання, оцiнка та облiк основних
засобiв здiйснюють вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". Одиницею облiку визначено
окремий об'єкт основних засобiв. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється
прямолiнiйним методом. Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нараховується в першому
мiсяцi їх використання у розмiрi 100% їх вартостi. Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних
активiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Одиницею облiку
визначено окремий об'єкт нематерiальних активiв. Нарахування накопиченої амортизацiї засобiв
здiйснюється прямолiнiйним методом. Товарно-матерiальнi цiнностi визнають, оцiнюють та
облiковують згiдно з вимогами МСБО 2 "Запаси". Готову продукцiю та незавершене виробництво
вiдображають в фiнансовому облiку та балансi за фактичною виробничою собiвартiстю. Оцiнку
вибуття сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв, МШП, iнших виробничих запасiв i готової
продукцiї здiйснюють за методом середньозваженої собiвартостi. Для облiку сум поточної
дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи i послуги приймається оцiнка за чистою
реалiзацiйною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв формується виходячи iз платоспроможностi
окремих дебiторiв. Для всiх видiв довгострокової i поточної заборгованостi, якi не є
заборгованiстю за продукцiю, товари, роботи i послуги резерв сумнiвних боргiв не створюється i
оцiнка їх застосовується за первiсною вартiстю. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають
кошти в банках i касi, а також короткостроковi депозити з первiсним строком погашення до трьох
мiсяцiв. Товариство застосовує форми та системи оплати працi згiдно з умовами передбаченими
колективним договором. Створення забезпечення майбутнiх витрат на виплату вiдпускних згiдно
МСБО 19 "Виплати працiвникам". Потенцiйнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi.
Розкриття iнформацiї щодо таких активiв надається, коли надходження економiчних вигод є
ймовiрним. Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв,
коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбне вибуття ресурсiв, i при
цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов'язання
пiдлягає вiдображенню за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють
собою економiчнi вигоди є мало ймовiрною. Створення забезпечення непередбачених зобов'язань
згiдно МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи", iснування
яких пiдтвердиться невизначеними майбутнiми подiями, не повнiстю контрольованими
Товариством, а саме судовi справи проти Товариства, коли скоєння Товариством правопорушень є
невизначеним. Визначення та вiдображення в облiку доходiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 18
"Дохiд". Дохiд вiд надання послуг в фiнансовому облiку вiдображається в момент його
виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв i визначається,
виходячи iз ступеня завершеностi операцiй надання послуг на дату балансу. Розрахунок поточних
податкових витрат здiйснюється вiдповiдно до податкового законодавства України. Вiдстроченi
податковi активи та зобов'язання розраховуються по всiх тимчасових рiзницях за методом
балансових зобов'язань. Вiдстроченi податки на прибуток вiдображаються по всiх тимчасових
рiзницях, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю
для цiлей фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли вiдстрочений податок на прибуток
виникає в результатi первiсного вiдображення гудвiлу , активу або зобов'язання за операцiєю, що
не являє собою об'єднання компанiй, i яка на момент здiйснення не впливає анi на бухгалтерський
прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи на збиток. Затверджено розроблений на пiдставi
Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй,
пiдприємств та органiзацiй, робочий план рахункiв. В разi придбання Товариством своїх акцiй
вартiсть придбання, включаючи вiдповiднi витрати на проведення операцiї, за вирахуванням
податку на прибуток вираховується iз загальної суми капiталу як власнi викупленi акцiї до
моменту їх анулювання або повторного випуску. При подальшому продажу або повторному
випуску таких акцiй отримана сума включається до складу капiталу. Дивiденди визнаються як
зобов'язання i вираховуються з суми капiталу на звiтну дату тiльки якщо вони були оголошенi до
звiтної дати включно. Iнформацiя про дивiденди розкривається у звiтностi, якщо вони були
запропонованi або оголошенi пiсля звiтної дати, але до дати затвердження фiнансової звiтностi до

випуску. Подiї пiсля звiтної дати, якi надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан
Товариства на звiтну дату (коригуючi подiї), вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що
вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються у примiтках до
фiнансової звiтностi, якщо вони є iстотними. Iстотними вважаються подiї сума яких перевищує 1%
вiд валюти балансу, станом на 31 грудня звiтного перiоду.
Текст аудиторського висновку
1. АДРЕСАТ Звiт незалежного аудитора призначається для Керiвництва, Правлiння та Наглядової
Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД
"КОНДИЦIОНЕР" , фiнансовий звiт якого перевiряється. Аудитор надає згоду в разi прийняття
рiшення керiвництвом Товариства щодо надання цього Звiту незалежного аудитора
АКЦIОНЕРАМ та НАЦIОНАЛЬНIЙ КОМIССIЇ по ЦIННИМ ПАПЕРАМ та ФОНДОВОМУ
РИНКУ. 2. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ 2.1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА:
Найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД
"КОНДИЦIОНЕР " Код ЄДРПОУ: 05762559 Мiсцезнаходження: 84322, Донецька обл.,
м.Краматорськ, вул.Шкiльна, буд.117 Дата державної реєстрацiї -27.02.1995р. Виконавчий комiтет
Краматорської мiської ради Донецької областi, номер запису 1 270 105 0009 000986 2.2. ОПИС
АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ Згiдно договору №84 вiд 14 листопада 2012р. Аудиторська фiрма у
формi ТОВ "Нiка-Аудит" провела аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД "КОНДИЦIОНЕР" (надалi ПАТ
"КЗК") яка включає: Баланс станом на 31.12.2012 р.; Звiт про фiнансовi результати за перiод з 01
сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року (без порiвняльної iнформацiї); Звiт про рух грошових
коштiв за 2012 рiк (без порiвняльної iнформацiї); Звiт про власний капiтал за 2012 рiк; Примiтки
до фiнансової звiтностi, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi
пояснювальнi примiтки, а також стислий виклад суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших
примiток, включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих
П(С)БО на МСФЗ (надалi разом - "попередня фiнансова звiтнiсть"). Метою проведення
аудиторської перевiрки попередньої фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно складання
фiнансової звiтностi, в якiй вiдсутня порiвняльна iнформацiя в межах встановленої концептуальної
основи спецiального призначення 2.3. ОПИС ВАЖЛИВИХ АСПЕКТIВ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
2.3.1. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi. Товариство приймає МСФЗ в якостi основи для
пiдготовки своєї фiнансової звiтностi. З цiєю метою Товариство пiдготувало також вступний
баланс станом на 01.01.2012р. ("дата переходу на МСФЗ") у вiдповiдностi з МСФЗ. Попередню
фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у
примiтцi "Концептуальна основа" концептуальної основи спецiального призначення, що
'рунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ",
включаючи: - розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ; - вiдсутнiсть порiвняльної
iнформацiї (крiм балансу); - допущення, прийнятi керiвництвом щодо стандартiв та iнтерпретацiй,
якi, як очiкується, вступлять в силу, i полiтик, якi, як очiкується, будуть прийнятi на дату
пiдготовки керiвництвом першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ за станом на
31.12.2013 р. Облiкова полiтика ПАТ "КЗК" розкриває основи, стандарти, правила та процедури
облiку, якi Товариство використовує при веденi облiку згiдно з П(С)БО та складаннi фiнансової
звiтностi вiдповiдно з МСФЗ. Облiкова полiтика встановлює принципи визнання та оцiнки об'єктiв
облiку, визначення та деталiзацiї окремих статей фiнансової звiтностi Товариства. Основними
якiсними характеристиками фiнансової звiтностi є зрозумiлiсть, доречнiсть, iстотнiсть, надiйнiсть,
правдиве вiдображення, переважання сутi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота,
порiвняннiсть, автономнiсть пiдприємства. Використання основних якiсних характеристик
дозволяє забезпечити достовiрне та об'єктивне складання фiнансової звiтностi щодо фiнансового
стану, результатiв дiяльностi та змiн у фiнансовому станi Товариства. Фiнансова звiтнiсть ПАТ
"КЗК" складається на основi припущення, що пiдприємство проводить, i проводитиме операцiї в
доступному для огляду майбутньому. Товариство регулярно, але не рiдше нiж раз на рiк, перевiряє
облiкову полiтику на її вiдповiднiсть вимогам дiючих стандартiв бухгалтерського облiку, i в разi
прийняття нових, або змiни дiючих стандартiв переглядає i доповнює свою облiкову полiтику

належним чином. При складаннi висновку (звiт) спецiального призначення, яке використовується
вузьким колом осiб, Аудитор дотримувався вимог НКЦПФР щодо пiдготовки аудиторських
висновкiв, якi подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при
розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку (Рiшення № 1360
вiд 29.12.2011 року). 2.3.2. Функцiональна валюта i валюта представлення звiтностi Валютою
облiку i звiтностi для цiлей пiдготовки даної фiнансової звiтностi є Нацiональна валюта України
гривна, закруглена до тисяч. 2.3.3. Безперервнiсть дiяльностi Фiнансова звiтнiсть була
пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, що передбачає здатнiсть
пiдприємства реалiзовувати свої активи i виконувати свої зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi.
Управлiнський персонал вважає, що Пiдприємство має в своєму розпорядженнi ресурси, достатнi
для забезпечення безперервностi дiяльностi в найближчому майбутньому 2.3.4. Основнi облiковi
оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової полiтики Унаслiдок
невизначеностi, властивiй господарськiй дiяльностi, багато статей у фiнансових звiтах не можна
оцiнити точно, а можна оцiнити лише попередньо. Застосування об'рунтованої попередньої оцiнки
є важливою частиною складання фiнансової звiтностi i не пiдриває її достовiрностi. Пiдприємство
використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що визнаються у фiнансовiй
звiтностi, та на балансову вартiсть активiв i зобов'язань протягом наступного звiтного перiоду.
Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому досвiдi керiвництва
та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються
об'рунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки,
керiвництво ПАТ "КЗК" також використовує професiйнi судження при застосуваннi облiкової
полiтики. Управлiнський персонал прийняв рiшення вiдносно оцiнки одиницi основних засобiв на
дату переходу на МСФЗ для об'єктiв нерухомостi по ринковiй вартостi, а для обладнання - по їх
iсторичнiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд
зменшення його корисностi. Суттєвiсть окремих господарських операцiй та об'єктiв облiку
визначена керiвництвом пiдприємства у наказi про облiкову полiтику. За орiєнтовний порiг
суттєвостi для активiв, зобов'язань, власного капiталу приймається величина у розмiрi 5 вiдсоткiв
вiд пiдсумку всiх активiв, зобов'язань i власного капiталу вiдповiдно; для окремих видiв доходiв,
витрат - 2% чистого прибутку; при проведенi переоцiнки або зменшення корисностi об'єктiв
припускається вiдхилення залишкової вартостi вiд справедливої -10% ; iнших статей фiнансової
звiтностi - 1000грн. 2.3.5. Прийнятнiсть обраних облiкових полiтик та адекватнiсть розкриттiв у
фiнансової звiтностi Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно за МСФЗ потребує вiд управлiнського
персоналу формування вiдповiдних суджень, оцiнок i припущень, якi впливають на застосування
принципiв облiкової полiтики, на суми активiв, зобов'язань, доходiв i витрат, вiдображених в
звiтностi. Фактично результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Оцiнки i основнi положення
регулярно переглядаються. Змiни бухгалтерських оцiнок визнаються в тому перiодi, в якому вони
мали мiсце, а також в iнших перiодах, на якi вони надають вплив. При пiдготовцi фiнансової
звiтностi дотримуються принципи безперервностi дiяльностi пiдприємства, автономностi, повного
висвiтлення, послiдовностi, iсторичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат,
нарахування, превалювання змiсту над формою, обачностi i принцип єдиного грошового
вимiрника. Основними якiсними характеристиками фiнансової звiтностi є зрозумiлiсть,
доречнiсть, iстотнiсть, надiйнiсть, правдиве вiдображення. Використання основних якiсних
характеристик дозволяє забезпечити достовiрне та об'єктивне складання фiнансової звiтностi щодо
фiнансового стану, результатiв дiяльностi та змiн у фiнансовому станi Товариства. Господарськi
операцiї в бухгалтерському облiку вiдображаються шляхом записiв в регiстрах бухгалтерського
облiку у вiдповiдностi до прийнятої на пiдприємствi облiковiй полiтицi. Облiкова полiтика, яка
використовується на пiдприємствi, протягом перiоду, була незмiнною, та вiдповiдає законодавчим
i нормативним вимогам постановки бухгалтерського облiку. Вибрана облiкова полiтика достатньо
освiчує форму облiку i методи оцiнки окремих статей звiтностi. Керiвник товариства несе
вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку згiдно Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 № 996-ХIV. Аудитором
виконаннi належнi процедури щодо перевiрки цiєї звiтностi i зiбрано достатньо доказiв для
висловлення незалежної думки. 2.4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА

ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i
достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi та за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того,
щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок
шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв
товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi); стан корпоративного управлiння, у
тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства";
наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншу
iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з
фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про
безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу
дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА №540 "Безперервнiсть" i МСА № 200
"Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв
аудиту". Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення
фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та
застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також
облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд
керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань,
вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у
фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 2.5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА Нашою
вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї звiтностi на основi результатiв проведеного нами
аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi зобов'язують
аудитора планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об'рунтованої
впевненостi в тому, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. В даному
висновку (звiтi) висловлення думки зводиться до того, чи вiдповiдає складена фiнансова звiтнiсть
принципам облiкової полiтики, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо
стандартiв та тлумачень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у попереднiй фiнансовiй звiтностi на
пiдставi судження аудитора, яке 'рунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових
звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає
заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не
з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi облiкової полiтики що використовується, прийнятнiсть
облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та загального представлення фiнансової
звiтностi згiдно облiковим принципам, якi є загальноприйнятими в Українi. Процедури аудиту
було сформовано з врахуванням оцiнених ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв
внаслiдок шахрайства чи помилок у вiдповiдностi з МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що
стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". 2.6. АУДИТОРСЬКА ДУМКА Фiнансова
звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року була пiдготовлена у рамках переходу
Товариства на звiтування вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та є
попередньою. Товариство пiдготувало вступний баланс станом на 01.01.2012р. ("дата переходу на
МСФЗ") у вiдповiдностi з МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi". На думку аудитора, попередня фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012
року, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до концептуальної основи спецiального
призначення, та 'рунтується на обмеженому застосуваннi положень МСФЗ. Згiдно з МСА №700
"Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА №705 "Модифiкацiї думки
у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у
звiтi незалежного аудитора", аудитором висловлена умовно-позитивна думка щодо пакету
фiнансових звiтiв, в зв'язку з чим аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
модифiковано належним чином. 2.6.1. ПIДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЮВАННЯ УМОВНОПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ: Пiд час виконання аудиторської перевiрки iснували деякi обмеження

обсягу роботи аудитора, а саме: Аудитор не змог спостерiгати за iнвентаризацiєю наявних
основних засобiв, запасiв, iнших оборотних i необоротних активiв, а також зобов'язань, оскiльки
ця дата передувала нашому призначенню аудиторами. Проте, ми виконали альтернативнi
процедури для отримання достатнiх та вiдповiдних аудиторських доказiв щодо кiлькостi основних
засобiв. Ми вважаємо, що можуть iснувати несуттєвi вiдхилення в кiлькостi основних засобiв.
Через характер облiкових записiв ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою
iнших аудиторських процедур. Звертаємо Вашу увагу, що даний фiнансовий звiт було
пiдготовлено в рамках процесу переходу Товариства на використання Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi, тому фiнансова звiтнiсть може потребувати коригувань на початок перiоду
першого повного пакету фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2013 р i за рiк, який закiнчиться
на указану дату. Згiдно з МСФЗ тiльки повний комплект фiнансової звiтностi разом iз
порiвняльною фiнансовою iнформацiєю та пояснюючими примiтками може забезпечити
достовiрне представлення фiнансового стану Товариства, результатiв її операцiйної дiяльностi та
руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Товариство буде зобов'язане при складаннi звiтностi за
Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi за 2013 рiк повернутися i перерахувати цифри за
2012 рiк, в разi якщо будуть випущенi новi МСФЗ- стандарти. На думку аудитора, попередня
фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, за винятком обмежень, згаданих у
цьому висновку, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до принципiв облiкової полiтики,
включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як
очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний
комплект фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року. Попередня
фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних, трансформованих за вимогами
МСФЗ. 2.6.2.ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
Аудитор звертає увагу на Примiтку "Перше застосування", яка пояснює ймовiрнiсть внесення
коригувань у вхiднi залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк
пiд час складання балансу першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на
31.12.2013 р.. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ,
який включає три Баланси (Звiти про фiнансовий результат), по два Звiти про фiнансовi результати
(Звiти про сукупний дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал, i вiдповiднi
примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ)., може
забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану ПАТ "КЗК", результатiв його операцiйної
дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Наша думка не модифiкована щодо цього
питання. Попередню фiнансову звiтнiсть ПАТ "КЗК" було складено в процесi змiни
концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть ПАТ
"КЗК" може бути не прийнятною для iнших цiлей. 2.7. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ 2.7.1
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Розрахунок вартостi чистих активiв
проведено на пiдставi даних бухгалтерської звiтностi, та керуючись Методичними рекомендацiями
щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi схваленi рiшенням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 17 листопада 2004 р. N 485. Аудитор
пiдтверджує, що розрахункова вартiсть чистих активiв (3429 тис. грн.) бiльше скоригованого
статутного капiталу (2548 тис. грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу
України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу розрахованому на
кiнець року. 2.7.2 Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала
аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до
Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Аудитор не визначив суттєвих невiдповiдностей мiж
фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом
цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю згiдно МСА №720
"Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену фiнансову
звiтнiсть" Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть iншої iнформацiї, яка буде розкриватися емiтентом
цiнних паперiв та подаватися до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю згiдно з вимогами
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" затвердженого рiшенням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 р. N 1591 покладена на
управлiнський персонал, тому що даннi подiї вiдбудуться пiсля дати аудиторського звiту. 2.7.3.

Виконання значних правочинiв Аудитором було одержано достатньо доказiв вiдносно виконання
значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". Значний
правочин - це правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений
акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом,
становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi. Вартiсть активiв станом на 31.12.2011 року складала 7360 тис.грн. Сума мiнiмального
правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам складає 736 тис. грн. Згiдно Закону України
"Про акцiонернi товариства" до виключної компетенцiї загальних зборiв вiдноситься прийняття
рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є
предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi товариства. В ходi перевiрки встановлено, що протягом звiтного перiоду не
вiдбувалися значнi правочини в межах допустимої суми. 2.7.4. Вiдповiднiсть стану
корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства
Стратегiя ризик-менеджменту пiдприємства базується на дотриманнi принципу беззбитковостi
дiяльностi та спрямована на забезпечення оптимального спiввiдношення мiж прибутковiстю
окремих бiзнес-напрямiв та рiвнем ризикiв, що приймає на себе пiдприємство, здiйснюючи певнi
операцiї. Згiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядова рада акцiонерного
товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього
аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Наглядова рада акцiонерного товариства не
прийняла рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора. Цю функцiю
в Товариствi виконує Ревiзiйна комiсiя. Формування складу органiв корпоративного управлiння
акцiонерного товариства (назва) здiйснюється вiдповiдно до Статуту. Протягом звiтного року в
акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: - Загальнi
збори акцiонерiв; - Наглядова рада; - Правлiння Товариства; - Ревiзiйна комiсiя; Створення служби
внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та
вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Функцiонування органiв
корпоративного управлiння регламентується Статутом, Положеннями: "Про загальнi збори", "Про
наглядову раду", "Про ревiзiйну комiсiю", "Про виконавчий орган (Правлiння)". Щорiчнi загальнi
збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства"
- до 30 квiтня. Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам визначеним
Законом України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту - не рiдше одного разу на
квартал. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом
звiтного року здiйснювався Наглядовою радою i Правлiнням. Правлiння є вiдповiдальним за
функцiонування системи внутрiшнього контролю та управлiння ризиками. Наглядова рада
систематично вiдстежує стан управлiння ризиками, впливає на обрану Виконавчим органом
схильнiсть до ризикiв. Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ПАТ "КЗК", вважає за
необхiдне зазначити наступне: Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження,
виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i
точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв товариства, достовiрнiсть звiтностi та
включає попереднiй, первинний ( поточний) i подальший контроль. Управлiнський персонал ПАТ
"КЗК" в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i
важливiсть. Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо
адекватностi процедур внутрiшнього контролю у ПАТ "КЗК". Систему внутрiшнього контролю
можна вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного
управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi
товариства" можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного
управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та
вимогам Статуту. Наведена у рiчному звiтi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння"
повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та
результати їх функцiонування. За результатами виконаних процедур перевiрки стану

корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про
акцiонернi товариства" можна зробити висновок, що система внутрiшнього контролю на
Пiдприємствi створена та дiє. 2.7.5. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого
викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки
ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його
середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та
оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища",
аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд
час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА
240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi".
Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта
господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти
при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором
були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi аналiтичнi процедури, в тому
числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав
розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та
корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї
i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. У своїй поточнiй
дiяльностi ПАТ "КЗК" покладається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Загальну стратегiю
управлiння ризиками в ПАТ "КЗК" визначає Наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням
ризиками здiйснює Виконавчий орган. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого
викривлення ПАТ "КЗК" в наслiдок шахрайства. 2.8. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО
АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ 1. Аудиторська фiрма в формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Нiка-аудит" 2. Мiсцезнаходження: Україна, м. Донецьк, 83015, вул. Артема, 145а 3. Код за
ЄДРПО 24647491 4. Свiдоцтво про внесення в реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 1715
видане рiшенням Аудиторською палатою України вiд 26.01.2001р. № 98 дiйсне до 04.11.2015 р. 5.
Рiшення Аудиторської Палати України вiд 24.02.11р. №228/5 про вiдповiднiсть системи контролю
якостi АФ "Нiка-Аудит". 6. Телефон (062) 335-64-78, 381-32-35, 345-14-426. E-mail:
office_nika@ukr.net; 7. сайт: http\\niсa.org.ua 8. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю
якостi №0106 затверджено рiшенням АПУ вiд 24.02.2011р №228/5 2.9. ОСНОВНI ВIДОМОСТI
ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ: Договiр на проведення аудиту № 84
вiд 14 листопада 2012р Аудиторська перевiрка проводилася з 01.02.2013р. по 23.04.2013 р. на ПАТ
"КЗК" в м. Краматорськ. Незалежний аудитор Стоян Олена Валерiївна. Правомочнiсть виконання
робiт пiдтверджується iменним квалiфiкацiйним сертифiкатом аудитора № 002882 виданим
02.07.1996р. рiшенням Аудиторської палати України №215/3 i дiйсний до 02.07.2015г. Директор
АФ "Нiка -аудит" О.В. Стоян Аудиторський висновок надано 23.04.2013р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
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; інформація
про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку;
інформація 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 в загальному об'ємі постачання
Поряд з кондицiонерами пiдприємством засвоєно випуск агрегатiв опалювально-вентиляцiйних,
для екскаваторiв, для опалення салонiв мiкроавтобусiв, малогабаритних вантажiвок, побутовi
електроопалювачi, а також теплообмiнну апаратуру для холодильної техiнки. Основнi показники
дiяльностi Товариства наступнi: 2008рiк 2009 рiк Кондицiонери - обсяг виробництва у грошовому
виразi (тис.грн.) 4591 1530 - чистий дохiд вiд реалiзацiї (тис.грн.) 3728 1242 - обсяг виробництва в

натуральних одиницях (шт.) 525 175 Агрегати АОВ - обсяг виробництва у грошовому виразi
(тис.грн.) 1491 497 - чистий дохiд вiд реалiзацiї (тис.грн.) 1574 524 - обсяг виробництва в
натуральних одиницях ( шт.) 6056 2018 iншi товари - обсяг виробництва у грошовому виразi
(тис.грн.) 18570 6190 - чистий дохiд вiд реалiзацї (тис.грн.) 19116 6372 У 2009 роцi чистий дохiд
вiд реалiзацiї в цiлому у порiвянннi з 2008 роком на 66,5%. У 2009 роцi спостергiається зменшення
обсягiв виробництва кодицiонерiв та агрегатiв АОВ у порiвняннi з 2008 роком. У 2009роцi
спостерiгається зменшення обсягiв виробництва кондицiонерiв в натуральних одиницях в
порiвняннi з 2008 роком на 65%, та зменьшення обсягiв виробництва в натуральних одиницях
агрегатiв АОВ в порiвняннi з 2008 роком на 65,5%. В 2010 роуi 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, в 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.Осними покупцями є АТ "Норд",ЗАТ
"Iнтертехнiка",ТОВ "Торгомнтаж".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. 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
проектi. У 2011-2012 роцi пiдприємство здiйснювало реалiзацiю залишкiв готової продукцiї,
товарiв та здiйснювало надання послуг з оренди обладнання та даху будiвлi, гуртожитку
загальною сумою 419 тис.грн.
Інформація про 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, її вартість і спосіб фінансування
Основним придбаням за останнi 5 рокiв-є придбання обладнання у АТ "Норд", згiдно договору №
28635 вiд 01.12.06р. , срок дiї договору до 31.03.2007р. Вартiсть даного обладнання складає
3148522,59 грн. ( три мiльони сто сорок вiсiм тисяч п'ятьсот двадцять двi гривнi 59 копiйок) у т.ч.
ПДВ, а саме: - клеть плакировочная 422658,70 грн.; - пiч для сушки малюнка випарювателя
76915,98 грн. - пiдстанцiя трансформаторна 85860,42 грн.; - прес гидравлiчний 94336,36 грн. електропiч проходна 189869,25 грн.; - електропiч проходна 191459,98 грн.; - машина сварочна МР
-6924 41655,63 грн.; - форма лiтьєва 34958,13 грн.; - лiнiя порошкового напилення 667101,31 грн. iнше 881048,83 грн. Основним вiдчудженням за останнi 5 рокiв-є вiдчудження обладнання , згiдно
договору № 28933 вiд 06.04.07р., а саме: - устройство для рихтовки и обрубки проволоки 1813,12
грн.; - правильно-вiдризний автомат 15716,50 грн.; - правильно-вiдризний автомат 15716,50 грн.; устройство для рихтовки и обрубки проволоки 164,10 грн.; Протягом останнiх п'яти рокiв
надiйшло основних засобiв: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 * Будинки,споруди та передавальнi
пристрої 29,4 23 768,8 - - - * Машини та обладнання 64,9 18 430,4 - - - * транспортнi засоби 122,4 2,5 - - - * iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 45,6 - 6,7 - - - * iншi основнi засоби 15,9 37 26,6 - - * малоцiннi необоротнi активи 551,0 - 214,4 - - - * iнвентарна тара 75,7 - - - - - * iншi необоротнi
матерiальнi активи 19,7 194 14,7 - - - * бiблiотечнi фонди - - - - - - В 2007 роцi це модернiзацiя
їдальнi, модернiзацiя примiщення адмiнiстративно-побутового корпусу,придбання лiнiї
порошкового напилення, установи для дуговой сварки, модернiзацiя компресоров на
компресорнiй,придбання клетi плакировочної, подстанцiї трансформаторної, преса гидравличного,
автомата провiльно-вiдрiзного, лiнiї для виготовленнi полки та iнше. В 2008 роцi це модернiзацiя

котельнi,придбання компресора на компресорну, придбання корректора газу та iнше. В 2009 роцi
це модернiзацiя цеху кондицiонерiв 768,8 тис.грн., ввод в експлуатацiю ранiше закуплених, але не
введених ранiше в бухгалтерькоиу облiку машин та обладнання 430,4 тис.грн.(стенд для iспитiв
кондицiонерiв 68,6 тис.грн., климатична установа 34,0 тис.грн. та iнше). Протягом 2010 року
придбань активiв не вiдбувалося. В 2011-2012 роцi придбань активiв не вiдбувалось. Були ремонти
основних засобiв, та введення в експлуатацiю ранiше придбаних ,але не введених в експлуатацiю
основних засобiв. За останнi п'ять рокiв вибуло основних засобiв: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 *
Будинки,споруди та передавальнi пристро - - 18093,3 - 1,9 167,8 * машини та обладнання 3686,0 1
167,5 553,2 30,6 255,9 * iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 150,4 - 5,0 14,3 5,8 53,4 * iншi
основнi засоби 519,6 - 61,7 70,6 97,9 9,1 * бiблiотечнi фонди 0,3 - - - - - * iнвентарна тара 0,3 - 33,9 - 26,6 * iншi необоротнi матерiальнi активи 14,8 - 3,2 - - 151,1 * транспортнi засоби - 11 42,0 21,6 - * малоцiннi необоротнi активи - - - 51,7 6,4 578,8 В 2007 роцi це реалiзацiя та лiквидацiя автомат
провiльно-вiдрiзний, клеть плакировочна, вантажний лифт, автокран, конвейер ленточний, кран
мостовий, пiч для сушки малюнка випарювателя, електропiч проходна, прес для гiбкої полки,
станок для рихтовки та рiзки ребра,станок для рихтовки та рiзки проволоки та iнше. Безнадiйна
дебiторська заборгованiсть на 01.01.07 року 604,0 тис.грн., на 01.01.08 року 604,0 тис.грн. , яка
виникла внаслiдок лiквiдацiї контрагентiв.В 2005 роцi списано 27,7 тис.грн. дебiторської
заборгованостi внаслiдок iстечення строку давностi. Безнадiйна дебiторська заборгованiсть на
01.01.09р. -54,7 тис.грн.це заборгованiст гуртожитку 39,5 тис.грн. та АГЧ 15,2 тис.грн., на
01.01.10р. 110,7 тис.грн. - заборгованiсть гуртожитку 88,2 тис.грн. та житловий будинок 22,5
тис.грн. за проживання, на 01.01.11р. 109,6 тис.грн. - заборгованiсть гуртожитку 78,1 тис.грн. та
житловий будинок 31,4 тис.грн. за проживання, на 01.01.12р. 790,8 тис.грн. У 2012 роцi списали
дебiторську заборгованнiсть у суммi 4,9 тис.грн. В 2008 роцi це списання автомобiлю МАЗ та
iнше. В 2009 роцi це продажа цiлостного майнового комплексу АТ "Норд", згiдно договору куплiпродажи б/н вiд 09.12.2009року на суму 13064,3 тис.грн. та iнше. В 2010 роцi це продажа машина
установки v образних трубок, лiнiя цинкування, механiчна лiнiя пралiння, машине рельєфної МР10003 та iнше. В 2011 роцi це списання iнвентарю, ванни цинкування,пiдвiсного
конвейєра,насосу,пресу,компьютерної технiки та iнше. В 2012 - списання обладнання, iншi
МНМА, iнструменти Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з
її господарською дiяльнiстю.
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. Екологічні питання, що
можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів
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 сдає в оренду: 1)ТОВ "Гоаврадiо" договiр № 730 вiд 01.02.2011р. оренда
нежитлового примiщення гуртожитку, площею 12 кв.м.; 2)ПрАТ "Київстар" договiр №33258 вiд
01.02.2011р. оренда нежитлового примiщення гуртожитку, площею 12 кв.м. та частина даху
гуртожитку; 3)ФОП Луценко А.Ю. договiр № 805 вiд 28.03.2011р. оренда нежитлового
примiщення гуртожитку, площею 12 кв.м. 4)ТОВ "Торгмонтаж" договiр № 809 вiд 01.03.2011р.
оренда тел. точок; 5)ТОВ "Торгмонтаж" договiр № 1-03 вiд 01.03.2011р. оренда обладнання;
6)ТОВ "Торгмонтаж" договiр №01/10 вiд 01.10.2008р. оренда автомобiля АУДI; 7)ТОВ
"Торгмонтаж" договiр № 01/07 вiд 01.07.2009р. оренда автомобiлю Газель; 8)ТОВ "Фiтком"
договiр № 816 вiд 01.01.2012р. оренда частини даху гуртожитку, площею 1кв.м.; 9)ПрАТ "МТС"

договiр № ЕТ-11-04166 вiд 01.02.2011р. оренда нежитлового примiщення гуртожитку, площею 12
м.кв.та частина обладнання; 10)ПрАТ "Iнтертехнiка" договiр №01/05 вiд 12.05.2009р. оренда
обладнання; 11)ПрАТ "Iнтертехнiка" договiр №812 вiд 01.03.2011р. оренда те.точок; 12)ПАТ
"НОРД" фiлiя ММЗ договiр № 04/05 вiд 01.10.2011р. оренда обладнання; 13)ПАТ "НОРД" договiр
№811 вiд 01.07.2011р. оренда тел.точок; 14)ПАТ "НОРД" договiр №817 вiд 01.11.2011р. оренда
обладнання; 15)ТОВ "Астелiт" договiр №2414/2 вiд 24.09.2010р. оренда частини даху гуртожитку,
площею 12 м.кв; 16)ТОВ "Астелiт" договiр №2414 вiд 12.03.2010р. оренда частини даху
гуртожитку, площею 10 м.кв. Аренндатори 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 дiльницi пiдприємства складає 10 га, вся площа застройки - 5,8 га, виробничi
площади складають 27 340 м2. Основнi засоби ПАТ "КЗК" знаходяться на територiї ПАТ "КЗК" та
на близ лежащий территорiї(гуртожиток бiля "Краматорського заводу "Кондицiонер"). Основнi
засоби класифiкованi по групах. Власнi засоби (тис грн) Виробничого призначення споруди,
передаточнi прилади 384 машини та обладнання 1628 транспортнi засоби 55 iншi 1271
Невиробничого призначення будiвлi 1426 машини та обладнання транспортнi засоби iншi
ВСЬОГО 4764 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. Ступiнь зносу основних засобiв: * будинки,
споруди та передавальнi пристрої - 58,4%; * машини та обладнання - 79,0%; * транспортнi засоби 79,7%; * iнструменти, прилади та iнвентар - 78,0%; * iншi основнi засоби - 48,0%; * малоцiннi
необоротнi матерiальнi активи - 62,1%; * iншi необоротнi матерiальнi активи - 5,6%; * iнвентарна
тара - 5,7%. Ступiнь використання основних засобiв: * будинки, споруди та передавальнi пристрої
- 41,6%; * машини та обладнання - 21,0%; * транспортнi засоби - 20,3%; * iнструменти, прилади та
iнвентар - 22,0%; * iншi основнi засоби - 52,0%; * малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 37,9%; * iншi необоротнi матерiальнi активи - 94,4%; * iнвентарна тара - 94,3%.
Інформація щодо проблем, 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; 7) нестабiльнiсть курсу валют;
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
У 2012 роцi на пiдприємство було накладено штрафнi санкцiї за порушення чинного
законодавства України у розмiрi 285447,70 грн (штраф по енергозберiганню)
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 МСФО. Нарахування
амортизацiї основних засобiв видбувається згiдно з нормами, встановленими податковим
законодавством. 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-кового 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 =110/468=0,2 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К а.л.=0,2) на
31.12.2012р. 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 160+170-210+250/)/Поточнi
зобов'язання=(110+1358)/468=3,1 (К п.п.= 10,7) на 01.01.2012 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 та (К
п.п.= 3,1) на 31.12.2012р. 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 100-140+270/+ Грошовi кошти+Дебiторська заборгованiсть/рядок
балансу 160+170-210+250/)/Поточнi зобов'язання=(106+110+1248)/468=3,1 (К о.п.= 3,1) на
01.01.2012р. 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 31.12.2011 р. на 1 гривню власних коштiв доводиться 0,14 гривнi позикових коштiв( К
ф.с. =Зобов'язання/власний капiтал= 468/3429=0,14) вiдповiдно при нормативному значеннi не
вище 1, що говорить про не велике залучення позикових коштiв. У порiвняннi з минулим перiодом
доля позикових коштiв у вартостi майна зменшилась. Питома вага дебiторської заборгованостi у
вартостi майна пiдприємства на 01.01.2012 р. та на 31.12.2012 р. складає 22,4% та 29,1%
вiдповiдно. (Вд.з..= Дебiторська заборгованiсть/рядок балансу 160+170-210+250/)/Валюта
балансу=(1248/4287)*100=29,1) Питома вага зобов'язань у вартостi майна пiдприємства на
01.01.2012р. та на 31.12.2012 р. складає 22,4 % та 29,1 % вiдповiдно. (Во.= Зобовязання/Валюта
балансу=468/4287=0,11) 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=3429/4287=0,8 За станом на 01.01.2012 р. та на 31.12.2012 р. доля власних коштiв у
вартостi майна пiдприємства склала 0,91 та 0,8 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 продукцiї( ф.2 р.010)/Валюта балансу=419/4287=0,1 За
станом на 31.12.2012р. 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
31.12.2012р. складає 0,1. О в.з.=Виручка вiд реалiзацiї продукцiї( ф.2 р.010)/Власний
капiтал=419/3429=0,1. Обновлення запасiв на пiдприємствi станом на 01.01.12р. вiдбувається
приблизно через 5 днiв. К о.з.=Собiвартiсть реалiзованої продукцiї(ф.2р. 040/Запаси/рядки Балансу
350/491=71,28 Доб=365 днiв/71,28=5 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.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Всi договора, якi були узгоджено у 2012 роцi - виконано. Портфель замовлень на 2013 рiк - не
узгоджено. Основний прибуток для розвитку пiдприємства планується отримати вiд здавання в
оренду обладнання та будiвель. На 2013 рiк договора оренди пролонгованi.
Стратегію 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 2010року 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 2012 року дослiдження та розробки не проводилися.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (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
Вiдкритi до пiдприємства судовi справи станом на 31.12.2012року: 1. № 2а -17239/08 на користь
Державної iнспекцiї з енергозбереження в розмiрi 285 447 ,70 грн. 2. ДПА м. Краматорськ
Донецької областi: - Податкове повiдомлення -рiшення № 0000272302/0/10538 вiд 31.03.2011 р про
сплату податку на додану вартiсть у сумi 68498,00грн. та штрафних санкцiй у сумi 17124,50грн.,
застосованих на пiдставi порушення пп. 7.2.6 п. 7.2, пiдпункту 7.4.1 пункту 7.4 ст.7 Закону
України "Про податок на додану вартiсть" вiд 03.04.1997 року № 168/97-ВР (iз змiнами та
доповненнями). - Податкове повiдомлення-рiшення № 0000282302/0/10539 Вiд 31.03.2011 р про
сплату податку на прибуток у сумi 85622,00грн. та штрафних санкцiй у сумi 21405,50грн.,
застосованих на пiдставi порушення пп. 5.2.1. п. 5.2. ст.5 ЗУ "Про оподаткування прибутку
пiдприємств" вiд 28.12.1994 № 334/94- ВР (iз змiнами та доповненнями)
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній
формі
2009 2010 2011 2012 Валовий доход 29450,1 19395,8 1505,1 774,4 Валовий видаток 30386,4 20536,8
2746,4 3657,8 Чистий прибуток вiд реалiзацiї продукцiї 6247,1 1369,4 1129,8 349,2 Чистий
прибуток(збиток) (936,3) (1141,0) (1241,3) (2883,4) В 2012 роцi валовий доход в порiвняннi з 2011
роком зменшився на 730,7 тис.гр. Валовий видаток в 2012 роцi зменшився на 911,4 тис.грн. в
порiвняннi з 2011 роком. Чистий прибуток вiд реалiзацiї продукцiї в 2012 роцi менше нiж в 2011
роцi на 780,6 тис.грн. Чистий збиток в 2012 роцi збiльшився на 1642,1 тис.грн. в порiвняннi з 2011
роком.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

2982

1374

0

0

2982

1374

будівлі та
споруди

384

296

0

0

384

296

машини та
обладнання

1429

823

0

0

1429

823

транспортні
засоби

55

39

0

0

55

39

інші

1114

216

0

0

1114

216

2. Невиробничого
призначення:

1426

1354

0

0

1426

1354

будівлі та
споруди

1426

1354

0

0

1426

1354

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

4408

2728

0

0

4408

2728

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Облiк основних засобiв вiдбувається вiдповiдно до П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Одинице є
облiку основних засобiв вважається матерiальний актив, строком корисного використання бiльш 1
року. Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс по собiвартостi з урахуванням витрат,
пов'язаних з придбанням основних засобiв. Протягом 2012 року основнi засоби не надходили. При
вибуттi основних засобiв фiнансовий результат об'єктiв визначався вирахуванням з доходу вiд
вибуття основних засобiв їх залишкової вартостi, непрямих податкiв i витрат, пов'язаних з
вибуттям основних засобiв. Нарахування зносу (амортизацiї) пiдприємством здiйснювалося
вiдповiдно до Податкового Кодексу України. 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 придбаний об'єкт основних засобiв заводиться iнвентарна
картка та присвоюється iнвентарний номер. Термiн корисного використання основних засобiв за
всiма групами визначається керiвництвом пiдприємства самостiйно з урахуванням економiчної
доцiльностi за кожним основним засобом окремо. Тобто, керiвництво пiдприємства при придбаннi
основних засобiв самостiйно встановлює термiн їх корисного використання з урахуванням умов та
iнтенсивностi експлуатацiї, морального зносу, iнших факторiв. Умови користування основними
засобами за всiма групами: основнi засоби використовуються весь перiод експлуатацiї, перiодично
проводиться профiлактика, поточний ремонт. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на
31.12.2012 р. складає 9193 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв виробничого призначення 75,46%. Ступiнь зносу будинкiв, споруд - 54,2%, машин та обладнання - 78,7%, транспортних
засобiв - 82,7%, iнструментiв, приладiв, iнвентаря - 83,5%, iнших основних засобiв - 78,2%.
Протягом звiтного року нарахована амортизацiя у сумi 619 тис. грн. у т.ч.: будинки, споруди та
передавальнi пристрої 86 тис. грн.; - машини та обладнання 475тис. грн.; - транспортнi засоби 11
тис. грн.; - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 37тис. грн. - iншi основнi засоби 10 тис.грн.;
Накопичений знос на кiнець перiоду становить 6465 тис. грн. в т.ч.: - будинки, споруди та
передавальнi пристрої 1952 тис. грн.; - машини та обладнання 3410 тис. грн.; - транспортнi засоби
191 тис. грн.; - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)563 тис. грн. - iншi основнi засоби 268
тис.грн.; - iнвентарна тара 81 тис.грн. Застосовується прямолiнiйний метод нарахування
амортизацiї основних засобiв, що протягом звiтного перiоду не змiнювалося. Суттєвi змiни у

вартостi основних засобiву звiтному роцi обумовленi лише їх рухом. Переоцiнки основних засобiв
у звiтному роцi не було.Основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством
обмеження права власностi, оформлених у заставу, призначених для продажу в Товаристi немає.
Ступiнь використання основних засобiв виробничого призначення: будiвлi та споруди 75%,
машини та обладнання 85%, транспортнi засоби 100%, iншi 80%. Наявнiсть основних засобiв
встановлена на пiдставi рiчної iнвентарiзацiї. Рiчна iнвентаризацiя запасiв проведена станом на
28.12.2012р. згiдно наказу №15П вiд 01.10.2012р. 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. За результатами iнвентаризацiї нестач або надлишкiв не виявлено. Станом
на 01.12.2012р.пiдприємство не здiйснювало переоцiнку об єктiв основних засобiв до справедливої
вартостi згiдно вимогам п.16 П(С)БО № 7"Основнi засоби",затвердженого наказом Мiнiстерства
фiнансiв України №92 вiд27.04.2000р. Пiдприємство сдає в аренду: 1)ТОВ "Гоаврадiо" договiр №
730 вiд 01.02.2011р. оренда нежитлового примiщення гуртожитку, площею 12 кв.м.; 2)ПрАТ
"Київстар" договiр №33258 вiд 01.02.2011р. оренда нежитлового примiщення гуртожитку, площею
12 кв.м. та частина даху гуртожитку; 3)ФОП Луценко А.Ю. договiр № 805 вiд 28.03.2011р. оренда
нежитлового примiщення гуртожитку, площею 12 кв.м. 4)ТОВ "Торгмонтаж" договiр № 809 вiд
01.03.2011р. оренда тел. точок; 5)ТОВ "Торгмонтаж" договiр № 1-03 вiд 01.03.2011р. оренда
обладнання; 6)ТОВ "Торгмонтаж" договiр №01/10 вiд 01.10.2008р. оренда автомобiля АУДI;
7)ТОВ "Торгмонтаж" договiр № 01/07 вiд 01.07.2009р. оренда автомобiлю Газель; 8)ТОВ "Фiтком"
договiр № 816 вiд 01.01.2012р. оренда частини даху гуртожитку, площею 1кв.м.; 9)ПрАТ "МТС"
договiр № ЕТ-11-04166 вiд 01.02.2011р. оренда нежитлового примiщення гуртожитку, площею 12
м.кв.та частина обладнання; 10)ПрАТ "Iнтертехнiка" договiр №01/05 вiд 12.05.2009р. оренда
обладнання; 11)ПрАТ "Iнтертехнiка" договiр №812 вiд 01.03.2011р. оренда те.точок; 12)ПАТ
"НОРД" фiлiя ММЗ договiр № 04/05 вiд 01.10.2011р. оренда обладнання; 13)ПАТ "НОРД" договiр
№811 вiд 01.07.2011р. оренда тел.точок; 14)ПАТ "НОРД" договiр №817 вiд 01.11.2011р. оренда
обладнання; 15)ТОВ "Астелiт" договiр №2414/2 вiд 24.09.2010р. оренда частини даху гуртожитку,
площею 12 м.кв; 16)ТОВ "Астелiт" договiр №2414 вiд 12.03.2010р. оренда частини даху
гуртожитку, площею 10 м.кв. Термiн користування основними фондами вiд двух до двадцяти
рокiв.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

3429

6673

Статутний капітал
(тис. грн.)

2548

2548

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

2548

2548

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй
ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського
облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87.
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi
активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi
зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(3429.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного
капiталу(2548.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на
кiнець року.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:

Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

Зобов'язання за
цінними паперами

X

0

X

X

за облігаціями (за
кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

3

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

465

X

X

Усього зобов'язань

X

468

X

X

у тому числі:

Опис:

Довгостроковi зобов'язання товариства станом на 01.01.2012р. та на 01.01.2013р. на балансi
не значаться. Кредиторська заборгованiсть товариства за товари, роботи, послуги на
01.01.2013р. склала 50 тис.грн. Основнi кредитори: - ДФ ВАТ "Укртелеком" 2 тис.грн.; ПАТ "Норд" 48 тис.грн.; На 01.01.2013р. звiрка кредиторської заборгованостi с
постачальниками здiйснювалась частково . Акти-звiрки розiсланi усiм пiдприємствам, але
пiдтвердження отримано в неповному обсязi. У балансi товариства вiдбита сума
кредиторської заборгованостi за даними бухгалтерського облiку, розмiр якої в повнiй мiрi не
узгоджено з кредиторами. Поточнi зобов'язання за розрахунками на 01.01.2013р. склали: - з
платежiв до бюджету - 3 тис.грн.(податок на додану вартiсть та податок з дохлдiв фiзичних
осiб) - з оплати працi - 7 тис.грн.,поточна заборгованiсть. - зi страхування - 122 тис.грн.
(пiльговi пенсiї за 2011 рiк 120 тис., поточна заборгованнiсть 2 тис.грн. Iншi поточнi
зобов'язання на 01.01.2013р. -286 тис.грн. - заборгованiсть Державнiй iнспекцiї з
енергозбереження згiдно виконавчого листа №2а-13820 вiд 28.07.2009р та постанови про
арешт коштiв боржника

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

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці
новин

Вид інформації

1

2

3

26.04.2012

27.04.2012

Відомості про проведення загальних
зборів

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2010

3

2

2

2011

1

0

3

2012

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): д/н

Так

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

Ні

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

X
X

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

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх
повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про

X

дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть): д/н

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

1

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

д/н

Інші (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так

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

X

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

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

Так

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії 4 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової
ради

Засідання
правління

Члени правління (директор)

Так

Ні

Так

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Так

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Так

Секретар загальних зборів

Так

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Так

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть):

Ні

Ні

Ні

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?
Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

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 (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства

Ні

X
X
X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Статут прiдприємства Статут ВАТ
"Краматорський завод
"Кондицiонер"

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

Так

Так

Так

Так

Так

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

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Так

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Так

Так

Ні

Так

Так

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Правління або директор
Інше (запишіть)

X
д/н

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Аудитора не було змiнено.

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

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

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н

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 протягом 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? Ні
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

вимоги ЗУ Про Акцiї Товариста,
уснування акцiй в
бездокументарнiй формi.

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 його оприлюднено:
д/н
Інформація 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

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
д\н
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою

установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
д/н
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
д\н
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність
таких заходів.
д/н
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або відсутність такої системи.
д\н
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).
д\н
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або їх відсутність.
д\н
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
д\н
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
д\н
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
д\н
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року.
д\н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
д\н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
д\н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
д\н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Стягнення до аудитора не застосовувались.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, 2013 | 01 |
число)
01
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Краматорський завод "Кондицiонер"

за ЄДРПОУ

Територія

05762559

за КОАТУУ 1412900000

Організаційноправова форма
господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган
державного
управління

за КОДУ

6024

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

77.39

Середня кількість
працівників

8

Одиниця виміру:
тис.грн.
Адреса

84322 Донецька область м.Краматорськ
вул.Шкiльна, 117

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

V

Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

- залишкова вартість

010

0

0

- первісна вартість

011

0

0

- накопичена амортизація

012

(0)

(0)

Незавершені капітальні інвестиції

020

0

0

- залишкова вартість

030

4408

2728

- первісна вартість

031

14544

9193

- знос

032

( 10136 )

( 6465 )

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

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

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

7

7

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

631

15

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

5046

2750

Виробничі запаси

100

381

94

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

107

12

Товари

140

3

0

Векселі одержані

150

0

0

- чиста реалізаційна вартість

160

1170

1220

- первісна вартість

161

1170

1220

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

- за бюджетом

170

65

7

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

413

21

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

- в національній валюті

230

175

110

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

2314

1464

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

73

Баланс

280

7360

4287

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Пасив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Статутний капітал

300

2548

2548

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

4125

881

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

6673

3429

Частка меншості

385

0

0

Забезпечення виплат персоналу

400

26

26

Інші забезпечення

410

490

364

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

Усього за розділом II

430

516

390

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

18

50

- з одержаних авансів

540

0

0

- з бюджетом

550

2

3

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

5

122

- з оплати праці

580

10

7

I. Власний капітал

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та
групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

136

286

Усього за розділом IV

620

171

468

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

7360

4287

Примітки
Керівник

Рощупкiн Володимир Васильович

Головний
бухгалтер

Носкова Олена Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, 2013 | 01 |
число)
01
Публiчне акцiонерне товариство
"Краматорський завод "Кондицiонер"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

05762559

за КОАТУУ 1412900000

Організаційноправова форма
господарювання

Акціонерне товариство

Орган
державного
управління

за КОПФГ

230

за СПОДУ

6024

за КВЕД

77.39

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

V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

010

419

0

Податок на додану вартість

015

69

0

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

(1)

(0)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

035

349

0

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 253 )

(0)

- прибуток

050

96

0

- збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

259

0

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 520 )

(0)

Витрати на збут

080

(0)

(0)

Інші операційні витрати

090

( 1191 )

(0)

Валовий:

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у
наслідок сільськогосподарської діяльності

091

(0)

(0)

- прибуток

100

0

0

- збиток

105

( 1356 )

(0)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

136

0

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною
допомогою (131)

131

Фінансові витрати

140

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

( 1379 )

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток

170

0

0

- збиток

175

( 2599 )

(0)

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у
наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у
наслідок припинення діяльності

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 621 )

(0)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

- прибуток

190

0

0

- збиток

195

( 3220 )

(0)

- доходи

200

28

0

- витрати

205

( 52 )

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

- прибуток

220

0

0

- збиток

225

( 3244 )

(0)

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Надзвичайні:

Чистий:

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

230

15

0

Матеріальні затрати

Витрати на оплату праці

240

284

0

Відрахування на соціальні заходи

250

113

0

Амортизація

260

673

0

Інші операційни витрати

270

485

0

Разом

280

1570

0

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

50966200

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

50966200

0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-0.06365

0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту
акцію

330

-0.06365

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Примітки
Керівник

Рощупкiн Володимир Васильович

Головний
бухгалтер

Носкова Олена Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, 2013 | 01 |
число)
01
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Краматорський завод "Кондицiонер"

за ЄДРПОУ

Територія

05762559

за КОАТУУ 1412900000

Організаційноправова форма
господарювання

Акціонерне товариство

Орган
державного
управління

за КОПФГ

230

за СПОДУ

6024

за КВЕД

77.39

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

V

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

634

0

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

0

0

Повернення авансів

030

0

0

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

0

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

817

0

Товарів (робіт, послуг)

090

( 669 )

(0)

Авансів

095

(0)

(0)

Повернення авансів

100

(0)

(0)

Працівникам

105

( 220 )

(0)

Витрат на відрядження

110

(0)

(0)

Стаття
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Витрачання на оплату:

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 39 )

(0)

Зобов'язань з податку на прибуток

120

(3)

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 482 )

(0)

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)

130

( 51 )

(0)

Цільових внесків

140

(0)

(0)

Інші витрачання

145

( 52 )

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

-65

0

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

-65

0

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

0

0

- майнових комплексів

200

0

0

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

- фінансових інвестицій

240

(0)

(0)

- необоротних активів

250

(0)

(0)

- майнових комплексів

260

(0)

(0)

Інші платежі

270

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

0

0

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

0

0

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

(0)

(0)

Сплачені дивіденди

350

(0)

(0)

Інші платежі

360

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

0

Чистий рух коштів за звітній період

400

-65

0

Залишок коштів на початок року

410

175

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

Отримані:

Придбання:

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Залишок коштів на кінець року

Примітки
Керівник

Рощупкiн Володимир Васильович

Головний
бухгалтер

Носкова Олена Миколаївна

430

110

175

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Краматорський завод "Кондицiонер"

за ЄДРПОУ

Територія

05762559

за КОАТУУ 1412900000

Організаційно-правова
форма господарювання

Акціонерне товариство

Орган державного
управління

за КОПФГ

230

за СПОДУ

6024

за КВЕД

77.39

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

V
Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

2548

0

0

0

0

4125

0

0

6673

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на
початок року

050

2548

0

0

0

0

4125

0

0

6673

Залишок на початок року

Вилучений
Разом
капітал

Коригування:

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка незавершеного
будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного
будівництва

090

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

-3244

0

0

-3244

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до
статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з
капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій
(часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій
(часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Розподіл прибутку:

Внески учасників:

Вилучення капіталу:

Зменшення номінальної вартості
акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Списання невідшкодованих
збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

0

-3244

0

0

-3244

Залишок на кінець року

300

2548

0

0

0

0

881

0

0

3429

Інші зміни в капіталі:

Примітки
Керівник

Рощупкiн Володимир Васильович

Головний бухгалтер

Носкова Олена Миколаївна

Інформація щодо аудиторського висновку
1. АДРЕСАТ Звiт незалежного аудитора призначається для Керiвництва, Правлiння та Наглядової
Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД
"КОНДИЦIОНЕР" , фiнансовий звiт якого перевiряється. Аудитор надає згоду в разi прийняття
рiшення керiвництвом Товариства щодо надання цього Звiту незалежного аудитора
АКЦIОНЕРАМ та НАЦIОНАЛЬНIЙ КОМIССIЇ по ЦIННИМ ПАПЕРАМ та ФОНДОВОМУ
РИНКУ. 2. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ 2.1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА:
Найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД
"КОНДИЦIОНЕР " Код ЄДРПОУ: 05762559 Мiсцезнаходження: 84322, Донецька обл.,
м.Краматорськ, вул.Шкiльна, буд.117 Дата державної реєстрацiї -27.02.1995р. Виконавчий комiтет
Краматорської мiської ради Донецької областi, номер запису 1 270 105 0009 000986 2.2. ОПИС
АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ Згiдно договору №84 вiд 14 листопада 2012р. Аудиторська фiрма у
формi ТОВ "Нiка-Аудит" провела аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД "КОНДИЦIОНЕР" (надалi ПАТ
"КЗК") яка включає: Баланс станом на 31.12.2012 р.; Звiт про фiнансовi результати за перiод з 01
сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року (без порiвняльної iнформацiї); Звiт про рух грошових
коштiв за 2012 рiк (без порiвняльної iнформацiї); Звiт про власний капiтал за 2012 рiк; Примiтки
до фiнансової звiтностi, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi
пояснювальнi примiтки, а також стислий виклад суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших
примiток, включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих
П(С)БО на МСФЗ (надалi разом - "попередня фiнансова звiтнiсть"). Метою проведення
аудиторської перевiрки попередньої фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно складання
фiнансової звiтностi, в якiй вiдсутня порiвняльна iнформацiя в межах встановленої концептуальної
основи спецiального призначення 2.3. ОПИС ВАЖЛИВИХ АСПЕКТIВ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
2.3.1. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi. Товариство приймає МСФЗ в якостi основи для
пiдготовки своєї фiнансової звiтностi. З цiєю метою Товариство пiдготувало також вступний
баланс станом на 01.01.2012р. ("дата переходу на МСФЗ") у вiдповiдностi з МСФЗ. Попередню
фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у
примiтцi "Концептуальна основа" концептуальної основи спецiального призначення, що
ґрунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ",
включаючи: - розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ; - вiдсутнiсть порiвняльної
iнформацiї (крiм балансу); - допущення, прийнятi керiвництвом щодо стандартiв та iнтерпретацiй,
якi, як очiкується, вступлять в силу, i полiтик, якi, як очiкується, будуть прийнятi на дату
пiдготовки керiвництвом першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ за станом на
31.12.2013 р. Облiкова полiтика ПАТ "КЗК" розкриває основи, стандарти, правила та процедури
облiку, якi Товариство використовує при веденi облiку згiдно з П(С)БО та складаннi фiнансової
звiтностi вiдповiдно з МСФЗ. Облiкова полiтика встановлює принципи визнання та оцiнки об'єктiв
облiку, визначення та деталiзацiї окремих статей фiнансової звiтностi Товариства. Основними
якiсними характеристиками фiнансової звiтностi є зрозумiлiсть, доречнiсть, iстотнiсть, надiйнiсть,
правдиве вiдображення, переважання сутi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота,
порiвняннiсть, автономнiсть пiдприємства. Використання основних якiсних характеристик
дозволяє забезпечити достовiрне та об'єктивне складання фiнансової звiтностi щодо фiнансового
стану, результатiв дiяльностi та змiн у фiнансовому станi Товариства. Фiнансова звiтнiсть ПАТ
"КЗК" складається на основi припущення, що пiдприємство проводить, i проводитиме операцiї в
доступному для огляду майбутньому. Товариство регулярно, але не рiдше нiж раз на рiк, перевiряє
облiкову полiтику на її вiдповiднiсть вимогам дiючих стандартiв бухгалтерського облiку, i в разi
прийняття нових, або змiни дiючих стандартiв переглядає i доповнює свою облiкову полiтику
належним чином. При складаннi висновку (звiт) спецiального призначення, яке використовується
вузьким колом осiб, Аудитор дотримувався вимог НКЦПФР щодо пiдготовки аудиторських
висновкiв, якi подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при
розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку (Рiшення № 1360
вiд 29.12.2011 року). 2.3.2. Функцiональна валюта i валюта представлення звiтностi Валютою
облiку i звiтностi для цiлей пiдготовки даної фiнансової звiтностi є Нацiональна валюта України

гривна, закруглена до тисяч. 2.3.3. Безперервнiсть дiяльностi Фiнансова звiтнiсть була
пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, що передбачає здатнiсть
пiдприємства реалiзовувати свої активи i виконувати свої зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi.
Управлiнський персонал вважає, що Пiдприємство має в своєму розпорядженнi ресурси, достатнi
для забезпечення безперервностi дiяльностi в найближчому майбутньому 2.3.4. Основнi облiковi
оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової полiтики Унаслiдок
невизначеностi, властивiй господарськiй дiяльностi, багато статей у фiнансових звiтах не можна
оцiнити точно, а можна оцiнити лише попередньо. Застосування обґрунтованої попередньої оцiнки
є важливою частиною складання фiнансової звiтностi i не пiдриває її достовiрностi. Пiдприємство
використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що визнаються у фiнансовiй
звiтностi, та на балансову вартiсть активiв i зобов'язань протягом наступного звiтного перiоду.
Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому досвiдi керiвництва
та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються
обґрунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки,
керiвництво ПАТ "КЗК" також використовує професiйнi судження при застосуваннi облiкової
полiтики. Управлiнський персонал прийняв рiшення вiдносно оцiнки одиницi основних засобiв на
дату переходу на МСФЗ для об'єктiв нерухомостi по ринковiй вартостi, а для обладнання - по їх
iсторичнiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд
зменшення його корисностi. Суттєвiсть окремих господарських операцiй та об'єктiв облiку
визначена керiвництвом пiдприємства у наказi про облiкову полiтику. За орiєнтовний порiг
суттєвостi для активiв, зобов'язань, власного капiталу приймається величина у розмiрi 5 вiдсоткiв
вiд пiдсумку всiх активiв, зобов'язань i власного капiталу вiдповiдно; для окремих видiв доходiв,
витрат - 2% чистого прибутку; при проведенi переоцiнки або зменшення корисностi об'єктiв
припускається вiдхилення залишкової вартостi вiд справедливої -10% ; iнших статей фiнансової
звiтностi - 1000грн. 2.3.5. Прийнятнiсть обраних облiкових полiтик та адекватнiсть розкриттiв у
фiнансової звiтностi Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно за МСФЗ потребує вiд управлiнського
персоналу формування вiдповiдних суджень, оцiнок i припущень, якi впливають на застосування
принципiв облiкової полiтики, на суми активiв, зобов'язань, доходiв i витрат, вiдображених в
звiтностi. Фактично результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Оцiнки i основнi положення
регулярно переглядаються. Змiни бухгалтерських оцiнок визнаються в тому перiодi, в якому вони
мали мiсце, а також в iнших перiодах, на якi вони надають вплив. При пiдготовцi фiнансової
звiтностi дотримуються принципи безперервностi дiяльностi пiдприємства, автономностi, повного
висвiтлення, послiдовностi, iсторичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат,
нарахування, превалювання змiсту над формою, обачностi i принцип єдиного грошового
вимiрника. Основними якiсними характеристиками фiнансової звiтностi є зрозумiлiсть,
доречнiсть, iстотнiсть, надiйнiсть, правдиве вiдображення. Використання основних якiсних
характеристик дозволяє забезпечити достовiрне та об'єктивне складання фiнансової звiтностi щодо
фiнансового стану, результатiв дiяльностi та змiн у фiнансовому станi Товариства. Господарськi
операцiї в бухгалтерському облiку вiдображаються шляхом записiв в регiстрах бухгалтерського
облiку у вiдповiдностi до прийнятої на пiдприємствi облiковiй полiтицi. Облiкова полiтика, яка
використовується на пiдприємствi, протягом перiоду, була незмiнною, та вiдповiдає законодавчим
i нормативним вимогам постановки бухгалтерського облiку. Вибрана облiкова полiтика достатньо
освiчує форму облiку i методи оцiнки окремих статей звiтностi. Керiвник товариства несе
вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку згiдно Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 № 996-ХIV. Аудитором
виконаннi належнi процедури щодо перевiрки цiєї звiтностi i зiбрано достатньо доказiв для
висловлення незалежної думки. 2.4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА
ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i
достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi та за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того,
щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок
шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв
товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi); стан корпоративного управлiння, у

тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства";
наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншу
iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з
фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про
безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу
дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА №540 "Безперервнiсть" i МСА № 200
"Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв
аудиту". Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення
фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та
застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також
облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд
керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань,
вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у
фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 2.5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА Нашою
вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї звiтностi на основi результатiв проведеного нами
аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi зобов'язують
аудитора планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої
впевненостi в тому, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. В даному
висновку (звiтi) висловлення думки зводиться до того, чи вiдповiдає складена фiнансова звiтнiсть
принципам облiкової полiтики, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо
стандартiв та тлумачень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у попереднiй фiнансовiй звiтностi на
пiдставi судження аудитора, яке ґрунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових
звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає
заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не
з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi облiкової полiтики що використовується, прийнятнiсть
облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та загального представлення фiнансової
звiтностi згiдно облiковим принципам, якi є загальноприйнятими в Українi. Процедури аудиту
було сформовано з врахуванням оцiнених ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв
внаслiдок шахрайства чи помилок у вiдповiдностi з МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що
стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". 2.6. АУДИТОРСЬКА ДУМКА Фiнансова
звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року була пiдготовлена у рамках переходу
Товариства на звiтування вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та є
попередньою. Товариство пiдготувало вступний баланс станом на 01.01.2012р. ("дата переходу на
МСФЗ") у вiдповiдностi з МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi". На думку аудитора, попередня фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012
року, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до концептуальної основи спецiального
призначення, та ґрунтується на обмеженому застосуваннi положень МСФЗ. Згiдно з МСА №700
"Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА №705 "Модифiкацiї думки
у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у
звiтi незалежного аудитора", аудитором висловлена умовно-позитивна думка щодо пакету
фiнансових звiтiв, в зв'язку з чим аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
модифiковано належним чином. 2.6.1. ПIДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЮВАННЯ УМОВНОПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ: Пiд час виконання аудиторської перевiрки iснували деякi обмеження
обсягу роботи аудитора, а саме: Аудитор не змог спостерiгати за iнвентаризацiєю наявних
основних засобiв, запасiв, iнших оборотних i необоротних активiв, а також зобов'язань, оскiльки
ця дата передувала нашому призначенню аудиторами. Проте, ми виконали альтернативнi
процедури для отримання достатнiх та вiдповiдних аудиторських доказiв щодо кiлькостi основних
засобiв. Ми вважаємо, що можуть iснувати несуттєвi вiдхилення в кiлькостi основних засобiв.
Через характер облiкових записiв ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою

iнших аудиторських процедур. Звертаємо Вашу увагу, що даний фiнансовий звiт було
пiдготовлено в рамках процесу переходу Товариства на використання Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi, тому фiнансова звiтнiсть може потребувати коригувань на початок перiоду
першого повного пакету фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2013 р i за рiк, який закiнчиться
на указану дату. Згiдно з МСФЗ тiльки повний комплект фiнансової звiтностi разом iз
порiвняльною фiнансовою iнформацiєю та пояснюючими примiтками може забезпечити
достовiрне представлення фiнансового стану Товариства, результатiв її операцiйної дiяльностi та
руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Товариство буде зобов'язане при складаннi звiтностi за
Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi за 2013 рiк повернутися i перерахувати цифри за
2012 рiк, в разi якщо будуть випущенi новi МСФЗ- стандарти. На думку аудитора, попередня
фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, за винятком обмежень, згаданих у
цьому висновку, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до принципiв облiкової полiтики,
включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як
очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний
комплект фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року. Попередня
фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних, трансформованих за вимогами
МСФЗ. 2.6.2.ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
Аудитор звертає увагу на Примiтку "Перше застосування", яка пояснює ймовiрнiсть внесення
коригувань у вхiднi залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк
пiд час складання балансу першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на
31.12.2013 р.. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ,
який включає три Баланси (Звiти про фiнансовий результат), по два Звiти про фiнансовi результати
(Звiти про сукупний дохiд), Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал, i вiдповiднi
примiтки (в тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ)., може
забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану ПАТ "КЗК", результатiв його операцiйної
дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Наша думка не модифiкована щодо цього
питання. Попередню фiнансову звiтнiсть ПАТ "КЗК" було складено в процесi змiни
концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть ПАТ
"КЗК" може бути не прийнятною для iнших цiлей. 2.7. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ 2.7.1
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Розрахунок вартостi чистих активiв
проведено на пiдставi даних бухгалтерської звiтностi, та керуючись Методичними рекомендацiями
щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi схваленi рiшенням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 17 листопада 2004 р. N 485. Аудитор
пiдтверджує, що розрахункова вартiсть чистих активiв (3429 тис. грн.) бiльше скоригованого
статутного капiталу (2548 тис. грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу
України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу розрахованому на
кiнець року. 2.7.2 Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала
аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до
Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Аудитор не визначив суттєвих невiдповiдностей мiж
фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом
цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю згiдно МСА №720
"Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену фiнансову
звiтнiсть" Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть iншої iнформацiї, яка буде розкриватися емiтентом
цiнних паперiв та подаватися до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю згiдно з вимогами
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" затвердженого рiшенням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 р. N 1591 покладена на
управлiнський персонал, тому що даннi подiї вiдбудуться пiсля дати аудиторського звiту. 2.7.3.
Виконання значних правочинiв Аудитором було одержано достатньо доказiв вiдносно виконання
значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". Значний
правочин - це правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений
акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом,
становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової

звiтностi. Вартiсть активiв станом на 31.12.2011 року складала 7360 тис.грн. Сума мiнiмального
правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам складає 736 тис. грн. Згiдно Закону України
"Про акцiонернi товариства" до виключної компетенцiї загальних зборiв вiдноситься прийняття
рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є
предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi товариства. В ходi перевiрки встановлено, що протягом звiтного перiоду не
вiдбувалися значнi правочини в межах допустимої суми. 2.7.4. Вiдповiднiсть стану
корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства
Стратегiя ризик-менеджменту пiдприємства базується на дотриманнi принципу беззбитковостi
дiяльностi та спрямована на забезпечення оптимального спiввiдношення мiж прибутковiстю
окремих бiзнес-напрямiв та рiвнем ризикiв, що приймає на себе пiдприємство, здiйснюючи певнi
операцiї. Згiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядова рада акцiонерного
товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього
аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Наглядова рада акцiонерного товариства не
прийняла рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора. Цю функцiю
в Товариствi виконує Ревiзiйна комiсiя. Формування складу органiв корпоративного управлiння
акцiонерного товариства (назва) здiйснюється вiдповiдно до Статуту. Протягом звiтного року в
акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: - Загальнi
збори акцiонерiв; - Наглядова рада; - Правлiння Товариства; - Ревiзiйна комiсiя; Створення служби
внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та
вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Функцiонування органiв
корпоративного управлiння регламентується Статутом, Положеннями: "Про загальнi збори", "Про
наглядову раду", "Про ревiзiйну комiсiю", "Про виконавчий орган (Правлiння)". Щорiчнi загальнi
збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства"
- до 30 квiтня. Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам визначеним
Законом України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту - не рiдше одного разу на
квартал. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом
звiтного року здiйснювався Наглядовою радою i Правлiнням. Правлiння є вiдповiдальним за
функцiонування системи внутрiшнього контролю та управлiння ризиками. Наглядова рада
систематично вiдстежує стан управлiння ризиками, впливає на обрану Виконавчим органом
схильнiсть до ризикiв. Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ПАТ "КЗК", вважає за
необхiдне зазначити наступне: Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження,
виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i
точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв товариства, достовiрнiсть звiтностi та
включає попереднiй, первинний ( поточний) i подальший контроль. Управлiнський персонал ПАТ
"КЗК" в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i
важливiсть. Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо
адекватностi процедур внутрiшнього контролю у ПАТ "КЗК". Систему внутрiшнього контролю
можна вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного
управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi
товариства" можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного
управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та
вимогам Статуту. Наведена у рiчному звiтi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння"
повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та
результати їх функцiонування. За результатами виконаних процедур перевiрки стану
корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про
акцiонернi товариства" можна зробити висновок, що система внутрiшнього контролю на
Пiдприємствi створена та дiє. 2.7.5. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого
викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки
ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його
середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та

оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища",
аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд
час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА
240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi".
Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта
господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти
при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором
були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi аналiтичнi процедури, в тому
числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав
розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та
корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї
i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. У своїй поточнiй
дiяльностi ПАТ "КЗК" покладається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Загальну стратегiю
управлiння ризиками в ПАТ "КЗК" визначає Наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням
ризиками здiйснює Виконавчий орган. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого
викривлення ПАТ "КЗК" в наслiдок шахрайства. 2.8. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО
АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ 1. Аудиторська фiрма в формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Нiка-аудит" 2. Мiсцезнаходження: Україна, м. Донецьк, 83015, вул. Артема, 145а 3. Код за
ЄДРПО 24647491 4. Свiдоцтво про внесення в реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 1715
видане рiшенням Аудиторською палатою України вiд 26.01.2001р. № 98 дiйсне до 04.11.2015 р. 5.
Рiшення Аудиторської Палати України вiд 24.02.11р. №228/5 про вiдповiднiсть системи контролю
якостi АФ "Нiка-Аудит". 6. Телефон (062) 335-64-78, 381-32-35, 345-14-426. E-mail:
office_nika@ukr.net; 7. сайт: http\\niсa.org.ua 8. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю
якостi №0106 затверджено рiшенням АПУ вiд 24.02.2011р №228/5 2.9. ОСНОВНI ВIДОМОСТI
ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ: Договiр на проведення аудиту № 84
вiд 14 листопада 2012р Аудиторська перевiрка проводилася з 01.02.2013р. по 23.04.2013 р. на ПАТ
"КЗК" в м. Краматорськ. Незалежний аудитор Стоян Олена Валерiївна. Правомочнiсть виконання
робiт пiдтверджується iменним квалiфiкацiйним сертифiкатом аудитора № 002882 виданим
02.07.1996р. рiшенням Аудиторської палати України №215/3 i дiйсний до 02.07.2015г. Директор
АФ "Нiка -аудит" О.В. Стоян Аудиторський висновок надано 23.04.2013р.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Важливе застереження: Цей документ був розроблений в якостi iнформацiйного ресурсу. Вiн
призначений лише для використання його у якостi керiвництва i його вмiст в конкретнiй ситуацiї
буде залежати вiд конкретних обставин. Незважаючи на всю уважнiсть, вжиту при пiдготовцi
своєї звiтностi, персонал, який використовує цей документ для допомоги в оцiнцi вiдповiдностi
вимогам мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi повинен мати достатню пiдготовку i досвiд,
щоб зробити це. Нiхто не повинен дiяти виключно на основi матерiалу, що мiститься в цьому
документi, без розгляду та прийняття професiйних консультацiй. Нi Публiчне акцiонерне
товариство "Краматорський завод "Кондицiонер", нi його спiвробiтники, нi фiрми-члени або їх
партнери або спiвробiтники, не несуть жодної вiдповiдальностi за будь-якi помилки, якi тут
можуть бути, допущенi чи то через недбалiсть, чи за будь-яких iнших причин, та за витрати
отриманi будь-якою особою в результатi використання чи розмiщення, яке покладається на цей
документ. Основи пiдготовки фiнансової звiтностi Вiдповiдно до пункту другого статтi 12.1
Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" публiчнi акцiонернi
товариства, банки, страховики, а також пiдприємства, якi проводять господарську дiяльнiсть за
видами, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, складають фiнансову звiтнiсть та
консолiдовану фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами. Постановою Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 30.11.2011р. №1223 "Про внесення змiн до Порядку подання фiнансової звiтностi" та
Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України вiд 09 лютого 2012р.
№270 "Про затвердження роз'яснення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
"Про порядок застосування частини шостої статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок" щодо розкриття iнформацiї вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi" (далi МФСЗ) передбачено, що розкриття iнформацiї за 2012 рiк публiчними
акцiонерними товариствами має здiйснюватись за мiжнародними стандартами фiнансової Першим
роком, коли Товариство використовує МСФЗ для фiнансової звiтностi є 2012 рiк, Датою переходу
на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi є 01 сiчня 2012 року Представлена фiнансова
звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., є попередньою фiнансовою звiтнiстю Товариства,
складеною вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Виходячи з цього
Товариство не надає нiяких порiвняльних даних в звiтi про доходи, звiт про рух грошових коштiв
за 2011 рiк. Фiнансовi звiти Товариства складенi з урахуванням особливостей складання
фiнансової звiтностi за МСФЗ у першi звiтнi перiоди вiдповiдно до положень МСФЗ 1 "Перше
застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" . Нацiональною валютою України є
гривня. Вона є функцiональною валютою для складання фiнансової звiтностi компанiї. Товариство
веде бухгалтерський облiк у гривнi вiдповiдно до вимог українського законодавства. Сформована
фiнансова звiтнiсть складена на основi бухгалтерських записiв, пiдготовлених за українськими
правилами бухгалтерського облiку, в якi були внесенi необхiднi коригування i перегрупування
статей звiтностi з метою справедливого представлення її у вiдповiдностi з МСФЗ. Вплив на
показники звiтностi переходу на МСФЗ, у процесi трансформацiї фiнансової звiтностi, складеної
за нацiональними положеннями (стандартами), у звiтнiсть за МСФЗ, станом на 01.01.2012 р.
здiйсненi наступнi коригування показникiв Звiту про фiнансовий стан (баланс) : П(С)БО МСФЗ
Код рядка Сума Сума 060 0 631 160 1260 1170 330 13444 0 350 -8705 4125 410 0 490 Примiтка 1.
Нараховано вiдстроченi податковi активи Примiтка 2. Списано прострочену дебiторську
заборгованнiсть Примiтка 3. Списано iнший додатковий капiтал, згiдно з вимогами МСФЗ
Примiтка 4. Нараховану резерв на Пенсiйне забезпечення Станом на 31.12.2012 р. здiйсненi
наступнi коригування показникiв Звiту про фiнансовий стан (баланс) : П(С)БО МСФЗ Код рядка
Сума Сума 060 0 15 160 1310 1220 350 -5221 881 410 0 364 Примiтка 1. Нараховано вiдстроченi
податковi активи Примiтка 2. Списано прострочену дебiторську заборгованнiсть Примiтка 3. В
зв'язку з коригуваннями виникла рiзниця по статтi нерозподiлений прибуток Примiтка 4.
Нараховану резерв на Пенсiйне забезпечення Основнi принципи бухгалтерського облiку та

облiкової полiтики пiдприємства Фiнансова звiтнiсть була складена виходячи з принципу
припущення безперервностi дiяльностi пiдприємства, який передбачає реалiзацiю активiв та
врегулювання зобов'язань протягом звичайної господарської дiяльностi. Фiнансовi звiти не мiстять
нiяких коригувань для врахуванням можливих майбутнiх наслiдкiв, пов'язаних з оцiнкою вартостi
та класифiкацiєю вiдображених активiв, або вартiстю та класифiкацiєю зобов'язань, якi можуть
виникнути в результатi невизначеностi щодо безперервностi дiяльностi. Для надання правдивої
фiнансової iнформацiї про фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та потоки грошових
коштiв Товариства для широкого кола користувачiв, пiдготовка фiнансової звiтностi при складаннi
звiтностi використовувались також iншi основнi припущення :принцип нарахування;
послiдовностi представлення iнформацiї; принцип вiдповiдностi доходiв i витрат; застосування
оцiнок;принцип окремого подання активiв i зобов язань, доходiв i витрат 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, який наведено нижче: Амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом для
списання вартостi кожного активу до рiвня лiквiдацiйної вартостi протягом термiну його
використання: Група активiв Строк використання Будiвлi 50-100 рокiв Автотранспорт 5 рокiв
Офiсне обладнання для автоматичної обробки iнформацiї 2 роки Меблi тощо 5 рокiв 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
надходжень 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 економiчнi 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 первiснiй
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 знецiнення. Вартiсть, яка
амортизується - собiвартiсть активу або сума, вiдображена у звiтностi замiсть собiвартостi, за
вирахуванням лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни експлуатацiї активiв
переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату. Нарахування амортизацiї
по об'єктах основних засобiв, проводитися прямолiнiйнiм способом протягом термiну корисного
використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних засобiв починається з мiсяця,
наступного за датою введення в експлуатацiю. Витрати на обслуговування, експлуатацiю та
ремонт основних засобiв списуються на витрати перiоду в мiру їх Виникнення. Вартiсть iстотних
оновлений та вдосконалення основних засобiв капiталiзується. Якщо при замiнi одного з
компонентiв складаний об'єктiв основних засобiв виконанi Умови визнання матерiального активу,
то вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi складного об'єкта, а Операцiя по замiнi
розглядається Як реалiзацiя (вибуття) старого компонента. Незавершене будiвництво є в
майбутньому вартiсть 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. Об'єкти основних
засобiв класифiкованi по наступних групах - будинки, споруди та передавальнi пристрої; - машини

та обладнання; - транспортнi засоби; - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi); Аналiтичний облiк
основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до наказу Мiнiстерства статистики вiд 29.12.1995р. №
352 iз застосуванням типових форм первинної облiкової документацiї. У балансi основнi засоби
вiдображаються по залишковiй вартостi. На початок звiтного перiоду первiсна вартiсть основних
засобiв становила 14544 тис. грн., у т.ч.: - будинки, споруди та передавальнi пристрої 4072 тис.
грн.; - машини та обладнання 7336 тис. грн.; - транспортнi засоби 273 тис. грн.; - iнструменти,
прилади, iннвентар (меблi) 862 тис. грн.; - iншi основнi засоби 442 тис.грн.; - iнвентарна тара 280
тис.грн.; - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 1055 тис.грн.; - iншi необоротнi матерiальнi
активи - 224 тис.грн. Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства по первiснiй
вартостi. Витрати на полiпшення основних засобiв, що не капiталiзуються вiднесенi на витрати
перiоду. Станом на 31.12.2012р. первiсна вартiсть основних засобiв становить 9193 тис. грн., у т.ч.:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої 3601 тис. грн.; - машини та обладнання 4234 тис.
грн.; - транспортнi засоби 201 тис. грн.; - iнструменти, прилади, iннвентар (меблi) 658ис. грн. iншi основнi засоби 388 тис.грн.; - iнвентарна тара 81 тис.грн.; Нарахування амортизацiї по
об'єктах основних засобiв, проводиться прямолiнiйним способом виходячи з термiну корисного
використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних засобiв починається з мiсяця,
наступного за датою введення в експлуатацiю. Протягом звiтного року нарахована амортизацiя у
сумi 619 тис. грн. у т.ч.: будинки, споруди та передавальнi пристрої 86 тис. грн.; - машини та
обладнання 475тис. грн.; - транспортнi засоби 11 тис. грн.; - iнструменти, прилади, iнвентар
(меблi) 37тис. грн. - iншi основнi засоби 10 тис.грн.; Накопичений знос на кiнець перiоду
становить 6465 тис. грн. в т.ч.: - будинки, споруди та передавальнi пристрої 1952 тис. грн.; машини та обладнання 3410 тис. грн.; - транспортнi засоби 191 тис. грн.; - iнструменти, прилади,
iнвентар (меблi)563 тис. грн. - iншi основнi засоби 268 тис.грн.; - iнвентарна тара 81 тис.грн.;
Вiдстрочений податок на прибуток Вiдкладений (вiдстрочений) податок на прибуток пiдприємства
розраховується за методом зобов'язань стосовно всiх тимчасових рiзниць мiж податковою базою
активiв та пасивiв i їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансового звiтування. Для визначення
вiдкладених податкiв на прибуток застосовується поточна ставка оподаткування . Облiк податкiв
на прибуток, подання та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi регламентує IAS 12
"Податки на прибуток". IAS 12 вимагає застосування методу зобов'язань за балансом, який
передбачає визначення тимчасових рiзниць мiж облiковим i податковим прибутком, виходячи з
податкової бази та балансової вартостi активiв та зобов'язань. Пiдприємству слiд визнавати
вiдстрочене податкове зобов'язання (актив), якщо вiдшкодування або компенсацiя балансової
вартостi активу чи зобов'язання збiльшить (зменшить) майбутнi податковi платежi порiвняно з
тими, якими вони були б, якби вiдшкодування або компенсацiя не мали податкових наслiдкiв.
Витрати з податку на прибуток за звiтний перiод складаються з поточного податку на прибуток,
скоригованого на вiдстроченi податки на прибуток. Поточний податок на прибуток за поточний та
попереднi перiоди вiдображається в облiку як зобов'язання (податок на прибуток, що пiдлягає
сплатi). Поточний податок на прибуток враховує всi постiйнi рiзницi. Товарно-матерiальнi запаси
Товарно-матерiальнi запаси облiковуються за первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї,
залежно вiд того, яка з цих сум менша ( IAS 2). Застосовується система постiйного облiку запасiв,
коли данi про придбання та вибуття запасiв вносяться в бухгалтерськi регiстри вiдповiдно до дати
їх фактичного здiйснення. Вибуття запасiв оцiнюється методом - FIFO. Резерв на потенцiйнi
збитки вiд застарiлих чи нелiквiдних запасiв не створюється. В балансi на кiнець звiтного перiоду
запаси вiдображенi у сумi 94 тис. грн., до складу увiйшли: - сировина i матерiали у сумi 94тис.
грн.; Дебiторська заборгованiсть та створення резерву сумнiвної заборгованостi В балансi
дебiторська заборгованiсть роздiляється на : - рахунки до отримання ; - передплати зробленi ; iнша дебiторська заборгованiсть . До складу основної (торгової) дебiторської заборгованостi або
рахункiв до отримання включаються суми дебiторської заборгованостi за наданi послуги з оренди.
Як передплати зробленi вiдображаються аванси постачальникам за товари та послуги. До складу
iншої дебiторської заборгованостi включається вся iнша дебiторська заборгованiсть по
розрахунках. Торгову дебiторську заборгованiсть визначається активом, якщо iснує ймовiрнiсть
отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i її можливо достовiрно визначити.
Дебiторську заборгованiсть включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю.

Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву
сумнiвних боргiв, яка визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Повернення ранiше списаних сум дебiторської заборгованостi вважається доходом. Торгова
дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду становить 1220
тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перуоду становить 21 тис.грн.
Грошовi кошти та їх еквiваленти У балансi у статтi грошовi кошти та їх еквiваленти включаються
грошi в касi та грошi в банку, якi можуть бути використаннi для поточних операцiй. Залишок
грошових коштiв на кiнець звiтного перiоду становит 110 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть
Зобов'язання оцiнюються в сумi погашення. В Примiтках кредиторська заборгованiсть
представляється наступними видами: - рахунки до сплати; - кредиторська заборгованiсть за
основнi засоби; - iнша кредиторська заборгованiсть. Кредиторська заборгованiсть по рахункам
представляє собою заборгованiсть компанiї за товари, роботи, послуги, отриманi в результатi
придбання. Кредиторська заборгованiсть виникає при наявностi рiзницi у часi мiж одержанням
товарiв i їх сплатою. До складу основної (торгової) кредиторської заборгованостi або рахункiв до
сплати включаються суми кредиторської заборгованостi за придбанi товари та послуги.
Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби вiдображається окремо, оскiльки її наявнiсть може
iстотно вплинути на прийняття певних економiчних рiшень. Iнша заборгованiсть за розрахунками
включається до складу iншої кредиторської заборгованостi. Поточнi зобов'язання вiдображенi в
балансi по сумi погашення i складають на кiнець звiтного перiоду 468 тис. грн.: Короткострокова
заборгованiсть за товари роботи, послуги - 50тис.грн. З бюджетом - 3 тис.грн Зi страхування - 122
тис.грн З оплати працi -7 тис.грн. Iншi поточнi зобов'язання складають 286 тис.грн. до їх складу
вiднесено: - розрахунки по виконавчим листам у сумi 286 тис.грн. Виплати на користь працiвникiв
Короткостроковi винагороди персоналу, включаючи вiдпустку, є поточними зобов'язаннями,
включеними в пенсiйнi та iншi зобов'язання по персоналу та оцiнюються за недисконтованими
сумами, якi Група планує виплатити в результатi невикористаних прав. Товариство сплачує внески
на користь своїх спiвробiтникiв єдиний соцiальний внесок, сума якого розраховується на основi
загальної суми заробiтної плати i вiдноситься на витрати у момент нарахування внескiв. Виплати
працiвникам облiковуються згiдно IAS 19 "Виплати працiвникам". Вiдповiдно до IAS 19 трудова
дiяльнiсть працiвникiв розглядається як послуги, за якi робiтники отримують вiдповiдну
компенсацiю. В контекстi стандарту 19 директори та iншiй управлiнський персонал також
розглядаються як працiвники. В фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до IAS 24 "Розкриття iнформацiї
щодо зв язаних сторiн" необхiдно розкривати iнформацiю щодо виплат керiвництву (вищому
управлiнському персоналу) пiдприємства. IAS 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов язаних сторiн"
передбачає в певних випадках розкриття iнформацiї про виплати при звiльненнi вищому
управлiнському персоналу пiдприємства. Товариство визнає в якостi забезпечення - резерв
вiдпусток, який формується щомiсячно виходячи з фонду оплати працi i розрахункового
оцiночного коефiцiєнта. Коефiцiєнт розраховується виходячи з даних попереднiх звiтних перiодiв
з урахуванням поправки на iнформацiю звiтного перiоду. На дату балансу Товариство проводить
iнвентаризацiю вiдпусток i коригує нарахований резерв. На кiнець перiоду резерв на виплату
вiдпусток складає 26 тис.грн. Товариство визнає фiнансовi зобов'язання в облiку тiльки в тому
випадку, коли вони стають стороною за договором щодо даного фiнансового iнструменту. Резерви
та забезпечення Резерви визнаються в разi, коли Товариство має юридичнi або договiрнi
зобов'язання в результатi минулих подiй, коли iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, необхiдних для
розрахунку за такими зобов'язаннями, а суми самих зобов'язань можуть бути розрахованi
достовiрно. При складаннi фiнансової звiтностi для робiтникiв Товариства, якi вiдпрацювали в
поточному перiодi, але не використали вiдпустку за цей перiод, створюється забезпечення (резерв)
на виплату в майбутньому таких вiдпускних; Забезпечення слiд визнавати тiльки, якщо: пiдприємство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої
подiї; - ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде потрiбним для
погашення заборгованостi; - можна достовiрно оцiнити суму заборгованостi. В балансi резерв на
пенсiйне забезпечення складає 364 тис.грн. Важливi управлiнськi судження у застосуваннi
облiкової полiтики та оцiнки невизначеностi При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво
вживає ряд суджень, оцiнок та припущень щодо визнання та оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв i

витрат. Важливi управлiнськi судження. Наступнi судження є важливими управлiнськими
судженнями у застосуваннi облiкової полiтики Групи, що мають найбiльший вплив на фiнансову
звiтнiсть. Визнання доходiв вiд обслуговування та будiвельних контрактiв. Визначення, коли
визнавати доходи вiд пiсля продажного обслуговування вимагає розумiння використання клiєнтом
вiдповiдних продуктiв, iсторичного досвiду та знання ринку. Визнання доходiв вiд будiвельних
контрактiв також вимагає значних суджень при визначеннi етапiв, фактично виконаних робiт i
кошторису витрат для завершення роботи. Визнання вiдстрочених податкових активiв. Мiра, в
якiй вiдстроченi податковi активи можуть бути визнанi, базується на оцiнцi ймовiрностi
майбутнього оподаткованого прибутку Групи, щодо якого вiдстроченi податковi активи можуть
бути визнанi. Крiм того, також потрiбно судження в оцiнцi впливу будь-яких правових або
економiчних обмеженнях та невизначеностi в рiзних податкових юрисдикцiя Оцiнка
невизначеностi Iнформацiя про оцiнки i припущення, якi чинять найбiльш iстотний вплив на
визнання та оцiнку активiв, зобов'язань, доходiв i витрат, наводиться нижче. Фактичнi результати
можуть iстотно вiдрiзнятися. Строк корисного використання амортизованих активiв Управлiння
переглядає свої оцiнки строку корисного використання амортизованих активiв на кожну звiтну
дату на основi очiкуваної корисностi активiв. Невизначеностi в оцiнках пов'язанi з технiчним
старiнням, що може змiнити кориснiсть певного програмного забезпечення та IТ-обладнання.
Запаси Керiвництво оцiнює чисту реалiзацiйну вартiсть запасiв з урахуванням найбiльш надiйних
даних на кожну звiтну дату. Майбутня реалiзацiя цих запасiв може бути порушена новими
технологiями чи iншими ринковими змiнами, якi можуть знизити майбутнi цiни продажу. Дохiд
вiд будiвельних контрактiв Визнаний дохiд вiд будiвельних контрактiв та пов'язаної з ними
дебiторської заборгованостi вiдображають найкращу оцiнку керiвництва щодо результатiв
кожного контракту i стадiї завершення. Це включає в себе оцiнку рентабельностi поточних
контрактiв на створення i портфель замовлень. Зокрема для бiльш складних контрактiв видатки на
завершення контракту i рентабельнiсть контракту є об'єктами оцiнки невизначеностi Статтi звiту
про прибутки та збитки Визнання доходiв Доходи Дохiд, пов'язаний з наданням послуг,
визнається, виходячи зi ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу та
вiдображається в бухгалтерському облiку в перiодi пiдписання акту прийому-передачi наданих
послуг. Доходи визнаються пiсля завершення надання послуг. Доходи у фiнансовiй звiтностi
показують без дисконтiв, податку на додану вартiсть, акцизного збору та iнших спецiальних
податкiв. Визнанi доходи класифiкуються в бухгалтерському облiку за такими групами: Доход вiд
операцiйної оренди 63 тис.грн.; Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї 5 тис. грн.; Дохiд вiд
реалiзацiї товарiв 1 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи за 2012 р. 259 тис.грн, у т.ч.: -дохiд вiд
реалiзацiї iнших оборотних активiв 146 тис.грн.; - дохiд вiд ранiше списаних активiв 103 тис.грн; iншi операцiйнi доходи 10 Визнання витрат а) собiвартiсть наданих послуг: Згiдно IAS 2 "Запаси"
у статтi "собiвартiсть наданих послуг" звiту про прибутки та збитки вiдображаються витрати на
оплату працi та iншi витрати на персонал безпосередньо занятий наданням послуг i вiдповiднi
накладнi витрати. У разi визнання доходу вiд надання послуг, за якими на дату балансу не було
пiдписано акт, необхiдно визнати й собiвартiсть цих послуг. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
(товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод склала 49039 тис.грн. До складу прямих матерiальних
витрат у сумi 15 тис. грн., Товариство включає вартiсть сировини та основних матерiалiв, що
утворюють основу виробленої продукцiї, купiвельних напiвфабрикатiв та комплектуючих виробiв,
допомiжних та iнших матерiалiв, якi можуть бути безпосередньо вiднесенi до конкретного об'єкта
витрат. До складу прямих витрат на оплату працi у сумi 284 тис. грн., на пiдприємствi
включаються заробiтна плата та iншi виплати робiтникам, зайнятим у виробництвi продукцiї,
виконаннi робiт або наданнi послуг, якi можуть бути безпосередньо вiднесенi до конкретного
об'єкта витрат. До складу вiдрахувань на соцiальнi заходи у сумi 113 тис. грн., на пiдприємствi
включаються вiдрахування з заробiтної плати та iншi виплати робiтникам, зайнятим у виробництвi
продукцiї, виконаннi робiт або наданнi послуг, якi можуть бути безпосередньо вiднесенi до
конкретного об'єкта витрат. До складу амортизацiї у сумi 673 тис. грн., на пiдприємствi
включається нарахована амортизацiя основних засобiв. До складу iнших операцiйних витрат у
сумi 485 тис. грн., на пiдприємствi включаються всi виробничi витрати, якi можуть бути
безпосередньо вiднесенi до конкретного об'єкта витрат. До складу загальновиробничих витрат, на

пiдприємствi включаються: Витрати на управлiння виробництвом (оплата працi апарату
управлiння цехами, дiльницями тощо; вiдрахування на соцiальнi заходи й медичне страхування
апарату управлiння цехами, дiльницями; витрати на оплату службових вiдряджень персоналу
цехiв, дiльниць тощо). Амортизацiя основних засобiв загальновиробничого (цехового,
дiльничного, лiнiйного) призначення. Амортизацiя нематерiальних активiв загальновиробничого
(цехового, дiльничного, лiнiйного) призначення. Витрати на утримання, експлуатацiю та ремонт,
страхування, операцiйну оренду основних засобiв, iнших необоротних активiв
загальновиробничого призначення. Витрати на вдосконалення технологiї й органiзацiї
виробництва (оплата працi та вiдрахування на соцiальнi заходи працiвникiв, зайнятих
удосконаленням технологiї й органiзацiї виробництва, полiпшенням якостi продукцiї,
пiдвищенням її надiйностi, довговiчностi, iнших експлуатацiйних характеристик у виробничому
процесi; витрати матерiалiв, купiвельних комплектуючих виробiв i напiвфабрикатiв, оплата послуг
стороннiх органiзацiй тощо). Витрати на опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення та
iнше утримання виробничих примiщень. Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата
працi загальновиробничого персоналу; вiдрахування на соцiальнi заходи, медичне страхування
робiтникiв та апарату управлiння виробництвом; витрати на здiйснення технологiчного контролю
за виробничими процесами та якiстю продукцiї, робiт, послуг). Витрати на охорону працi, технiку
безпеки i охорону навколишнього природного середовища. Iншi витрати (внутрiшнє перемiщення
матерiалiв, деталей, напiвфабрикатiв, iнструментiв зi складiв до цехiв i готової продукцiї на
склади; нестачi незавершеного виробництва; нестачi i втрати вiд псування матерiальних цiнностей
у цехах; оплата простоїв тощо). Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) визначена
згiдно МСБО 2 "Запаси". Витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не включаються до
собiвартостi реалiзованих товарiв, подiляються на адмiнiстративнi витрати та iншi операцiйнi
витрати. Iншi операцiйнi витрати 1191 тис. грн. до складу яких включено: - собiвартiсть
реалiзованих виробничих запасiв - 147 тис.грн.; - витрати на резерв сумнiвного та безнадiйного
боргу - 5тис.грн.; - нестачi вiд псування матерiальних цiнностей 276 тис.грн.; - призначення
штрафiв, пенi, неустойки -285 тис.грн.; -iншi операцiйної дiяльностi 478 тис.грн. до складу яких
вiднесено представницькi витрати та витрати на непромисловi потреби, плата за навчання,
оздоровлення, путiвки, медичний пункт. б) адмiнiстративнi витрати та витрати на збут: У статтi
"адмiнiстративнi витрати" вiдображаються загальногосподарськi витрати, що пов'язанi з
управлiнням та обслуговуванням пiдприємства; Адмiнiстративнi витрати за звiтний перiод слали
520 тис.грн. Витрати на податок на прибуток Витрати на податок на прибуток - це загальна сума
податку на прибуток, що використовується для розрахунку чистого прибутку (збитку) звiтного
перiоду. Витрати на податок включають: - поточний податок на прибуток; - вiдстрочений податок
на прибуток. У промiжнiй фiнансовiй звiтностi витрати з податку на прибуток приймаються
рiвними поточному податку на прибуток. Вiдстроченi податковi зобов'язання i вiдстроченi
податковi активи розраховуються на дату рiчного звiту. Ставка податку на прибуток визначається
Податковим Кодексом України. Податок на прибуток за звiтний перiод склав 21тис.грн. МСФЗ та
iнтерпретацiї IFRIC, якi ще не набули чинностi В процесi складання фiнансової звiтностi деякi
стандарти, поправки до стандартiв та iнтерпретацiй, що не набули чинностi на 31 грудня 2012
року, не використовувалися пiдприємством. Нижче наводяться стандарти, якi були випущенi, але
ще не набули чинностi на дату затвердження фiнансової звiтностi та якi планується
використовувати МСБО (IАS) 19 Виплати працiвникам (поправна). Рада з МСФЗ опублiкувала
декiлька поправок до МСБО ((IАS) 19, якi набирають чинностi з 01.01.2013 р. Поправки
стосуються наступних питань - виключення "методу коридору", всi змiни у теперiшнiй вартостi
зобов'язань за визначеними виплатами та справедливою вартiстю активiв програми
визнаватимуться негайно; - вiднесення переоцiнок по планам з визначеними виплатами до складу
iншого сукупного прибутку; - - пiдвищення вимог до розкриття iнформацiї про плани з
визначеними виплатами. Пiдприємство при складання звiтностi за 2012 рiк не використовувало
МСБО (IАS) 19 в частинi розрахунку теперiшньої вартостi зобов'язань за визначеними виплатами,
оскiльки на дату складання звiтностi оскаржує в судовому порядку свої зобов'язання з доплати в
Пенсiйний фонд рiзницi мiж сумою пенсiї, призначеної бувшим науковим працiвникам
пiдприємства за Законом України "Про наукову та науково-технiчну дiяльнiсть" № 1977-XII 13

грудня 1991 року та сумою пенсiї обчисленої вiдповiдно до iнших законодавчих актiв. В випадку
вирiшення спору на користь пенсiйного фонду, пiдприємство внесе вiдповiднi коригування в
фiнансову звiтнiсть. МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi" МСФЗ (IFRS) 13 об'єднує в
одному стандартi всi вимоги стосовно оцiнки справедливої вартостi. Цей стандарт не змiнює
вимог стосовно того, коли вiд компанiї вимагається застосування оцiнки за справедливою
вартiстю, наводить алгоритм розрахунок справедливої вартостi активiв та зобов'язань в випадку
коли оцiнка за справедливою вартiстю вимагається або дозволяється згiдно МСФЗ. Вказаний
стандарт набирає чинностi для рiчних звiтiв за перiоди, починаючи з 01 сiчня 2013 р. За
попереднiми оцiнками вiн не вплине на фiнансовий стан та результати дiяльностi пiдприємства.
Вважаємо, що нижче наведенi стандарти та поправки не вплинуть на фiнансовий стан, результати
дiяльностi або розкриття iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi: - МСФЗ (IFRS) 10
"Консолiдована фiнансова звiтнiсть", випущений в травнi 2011 р. на змiну SIC -12 та IAS - 27,
набирає чинностi з 01.01.2013 р. - МСФЗ (IFRS) 11 "Угоди про спiльну дiяльнiсть", випущений в
травнi 2011 р. , набирає чинностi з 01.01.2013 р. - МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї щодо
часток участi в iнших пiдприємствах" випущений в травнi 2011 р. , набирає чинностi з 01.01.2013
р. - МСБО (IАS) 9 "Фiнансовi iнструменти (ч.1): класифiкацiя та оцiнка" (випущений в листопадi
2009 р. на замiну МСБО " Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка", набирає чинностi з
01.01.2013 р.) - МСБО (IАS) 12 "Податки на прибуток - вiдшкодування активiв, що лежать в основi
вiдстрочених податкiв" - МСБО (IАS) 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть" - МСБО (IАS) 28
"Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства" - МСБО (IАS) 32 "Фiнансовi iнструменти : подання" Iнтерпретацiя IFRIC 20 Витрати на розкривнi роботи в ходi вiдкритої розробки рудника на етапi
видобутку.
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