Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

Ландик Андрiй Валентинович

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

. .
Дата

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРД"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

13533086

1.4. Місцезнаходження емітента

83112 Донецька область Ленiнський м.Донецьк пр-т Жуковського, б.2

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0622) 63-14-90 (0622) 63-14-10

1.6. Електронна поштова адреса емітента

ngv@aonord.donetsk.ua

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

. .
Дата

2.2. Річна інформація опублікована у

. .
Дата

2.3. Повідомлення
розміщено на сторінці

Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
номер та найменування офіційного друкованого видання
http://www.nord.ua/press/docs/
(адреса сторінки в мережі Інтернет)

. .
Дата

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
б) інформація про державну реєстрацію емітента;
в) банки, що обслуговують емітента;
г) основні види діяльності;
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
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).
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
6. Інформація про загальні збори акціонерів.
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;
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.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
в) інформація про зобов'язання емітента.
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, що виникала протягом звітного
14. Інформація про стан корпоративного управління.
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. Річна фінансова звітність.
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств)
27. Аудиторський висновок.
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі
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:
"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - за звiтний перiод
емiтент не належав до будь-яких об'єднань пiдприємств.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами
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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 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.
Протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011р. був наданий до теруправлiння в 2011 роцi.
"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.
"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 "НОРД"

3.1.2. Скорочене найменування

ПАТ "НОРД"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Область, район
3.1.5. Поштовий індекс
3.1.6. Населений пункт
3.1.7. Вулиця, будинок

Донецька область Ленiнський
83112
м.Донецьк
пр-т Жуковського, б.2

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
3.2.2. Дата державної реєстрації
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

ААБ 516186
15.06.1993
Виконавчий комiтет Донецької мiської ради
27000.00
27000.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
національній валюті

Фiлiя ГУ ПАТ Промiнвестбанк в Донецькiй областi

3.3.2. МФО банку
3.3.3. Поточний рахунок
3.3.4. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

334635

3.3.5. МФО банку
3.3.6. Поточний рахунок

334635
26008301745010

26008301745010
Фiлiя ГУ ПАТ Промiнвестбанк в Донецькiй областi

3.4. Основні види діяльності
29.71.0 ВИРОБНИЦТВО ПОБУТОВИХ ЕЛЕКТРОПРИЛАДIВ
51.43.1 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ЕЛЕКТРОПОБУТОВИМИ ПРИЛАДАМИ
53.55.0 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ХIМIЧНИМИ ПРОДУКТАМИ

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

1
Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв
автомобiльним транспортом вiдповiдно до видiв робiт,
визначених Законом України "про автомобiльний
транспорт". Внутрiшнi перевезення вантажiв вантажними
автомобiлями, причепами та напiвпричепами

Номер ліцензії
(дозволу)

2
АГ № 587022

Опис
Переоформлена лiцензiя АВ № 497722 вiд 07.12.2009р.
Придбання, зберiгання, перевезення (вiдпуск), знищення,
АГ № 501980
використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку
наркотичних засобiв, психотропних речовин та прекурсорiв"

Дата видачі

Державний орган, що видав

3
13.07.2011

4
Мiнiстерство транспорту та зв'язку України. Головна
державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi.

5
термiн дiї
необмежений

07.12.2010

Державний комiтет України з питань контролю за
наркотиками

22.07.2015

Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, Публiчне акцiонерне товариство планує продовжити термiн дiї лiцензiї або оформити нову.
Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами, АР Крим, мiсто АГ № 471488
22.12.2011
Регiональне управлiння Департаменту контролю за
Алушта, смт. Партенiт, вулиця Партенiтська, будинок 1-б,
виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i
готель "Норд", кафе
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, Публiчне акцiонерне товариство планує продовжити термiн дiї лiцензiї або оформити нову.
Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями, крiм сидру та
АГ № 564955
18.04.2011
Регiональне управлiння Департаменту контролю за
перрi (без дадання спирту), мiсто Донецьк, проспект
виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i
Ленiнський, 63, магазин
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, Публiчне акцiонерне товариство планує продовжити термiн дiї лiцензiї або оформити нову.
Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами, мiсто Донецьк,
АГ № 564954
18.04.2011
Регiональне управлiння Департаменту контролю за
проспект Ленiнський,63, магазин
виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i
Опис

Дата
закінчення дії
ліцензії
(дозволу)

23.12.2012

28.04.2012

28.04.2012

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, Публiчне акцiонерне товариство планує продовжити термiн дiї лiцензiї або оформити нову.

Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями АР Крим, мiсто
Алушта, смт Партенiт, вулиця Партенiтська, будинок 1-б,
готель "НОРД", кафе

АГ № 470750

22.12.2011

Регiональне управлiння Департаменту контролю за
виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i

Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, Публiчне акцiонерне товариство планує продовжити термiн дiї лiцензiї або оформити нову.
Органiзацiя та проведення спортивних занять серед
АВ № 298490
06.03.2007
Мiнiстерство україни у справах сiм'ї, молодi та спорту
професiоналiв та любителiв спорту. Дiяльнiсть з пiдготовки
спортсменiв до змагань з рiзних видiв спорту, визнаних в
Українi.
Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, Публiчне акцiонерне товариство планує продовжити термiн дiї лiцензiї або оформити нову.
Медична практика (перелiк лiкарських спецiальностей:
АВ № 447278
18.12.2008
Мiнiстерство охорони здоров'я України
органiзацiя i управлiння охороною здоров'я,
дерматовенерологiя, фiзiотерапiя; номенклатура
спецiальностей молодших спецiалiстiв з медичною освiтою:
сестринська справа, медична статистика)

23.12.2012

06.03.2012

18.12.2013

1

2

3

4

5

Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, Публiчне акцiонерне товариство планує продовжити термiн дiї лiцензiї або оформити нову.
Здiйснення митної брокерської дiяльностi
000040/00
25.12.2008
Державна митна служба України

25.12.2013

Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, Публiчне акцiонерне товариство планує продовжити термiн дiї лiцензiї або оформити нову.
Посередницька дiяльнiсть митного брокера
АВ № 480468
21.07.2009
Державна митна служба України

20.07.2014

Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, Публiчне акцiонерне товариство планує продовжити термiн дiї лiцензiї або оформити нову.
Експлуатацiя радiоелектронного засобу УКХ радiозв'язку
14-9190-96974
07.05.2009
Український державний центр радiочастот
сухопутної рухомої служби

09.04.2014

Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, Публiчне акцiонерне товариство планує продовжити термiн дiї або оформити новий.
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв
АВ № 601653
23.12.2011
Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України.
архiтектури (за перелiком робiт згiдно з додатком)
Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного к

23.12.2016

Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, товариство планує продовжити термiн дiї або оформити новий.
Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та iншої АВ № 393104
20.03.2008
Мiнiстерство внутрiшнiх справ України
власностi

29.02.2013

Опис
Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, товариство планує продовжити термiн дiї або оформити новий.
Посередницька дiяльнiсть митного брокера
АВ № 542521
16.11.2010
Державна митна служба України
Опис

Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, товариство планує продовжити термiн дiї або оформити новий.

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу
радiозв'язку аналогового ультраороткохвильового
радiотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби
Опис

20.07.2014

БС 150-14-0028323

19.08.2011

Український державний центр радiочастот

Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, товариство планує продовжити термiн дiї або оформити новий.

02.08.2016

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

Код за
ЄДРПОУ
засновника
та/або
учасника

Мале приватне пiдприємство "АСIЯ" (засновник)
24455604
Науково - виробниче пiдприємство "КИЇВТЕХIНФОРМ" 25265946
(засновник)
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи

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

Місцезнаходження

83093 Донецька область д/н мiсто Донецьк проспект Панфiлова, 87
01094 Київська область д/н мiсто Київ вулиця Пожарського, 1

0.000000000000
0.037000000000

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

Усього

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)
0.000000000000
0.037000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
- Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 3908.
- Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом
(осiб) - 62.
- Чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осiб) - 3239.
- Фонд оплати працi - 131788 тис.грн.
В порiвняннi з 2010 роком фонд оплати працi збiльшився на 10383 тис. грн.
Забезпечення конкурентоспроможностi продукцiї Публiчного Акцiонерного Товариства
"НОРД" перебуває в прямiй залежностi вiд квалiфiкацiйного рiвня персоналу. Тому на
перший план в кадровiй полiтицi пiдприємства виходить мобiльнiсть робочої сили, тобто
пiдвищення квалiфiкацiйного рiвня персоналу, одержання сумiжної професiї робiтникiв,
розширення сфери сполучення професiй i зон обслуговування, пiдвищення гнучкостi при
використаннi робочої сили, оптимiзацiя розмiщення робочих мiсць та iнше. Для
забезпечення поставленої мети на пiдприємствi функцiонує система професiйного навчання
кадрiв.
Навчання кадрiв на пiдприємствi носить безперервний характер i проводиться протягом
трудової дiяльностi працiвникiв з метою послiдовного розширення й поглиблення їхнiх
знань, умiнь i навичок вiдповiдно до вимог виробництва.
В Публiчном Акцiонерном Товариствi "НОРД" дiють наступнi види професiйного навчання
кадрiв:
- первинна професiйна пiдготовка робiтникiв;
- перепiдготовка робiтникiв;
- пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв;
- пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв i фахiвцiв.
1. Первинна професiйна пiдготовка робiтникiв.
Первинна професiйна пiдготовка робiтникiв - це професiйно-технiчне навчання осiб, що не
мають робочої професiї, що забезпечує рiвень професiйної квалiфiкацiї, необхiдний для
професiйної дiяльностi. Первинна професiйна пiдготовка робiтникiв здiйснюється iз числа
осiб, зарахованих на роботу на пiдприємство учнями. Первинна професiйна пiдготовка
робiтникiв здiйснюється за iндивiдуальною формою навчання, що включає в себе
професiйно-теоретичну, професiйно-практичну пiдготовку i проведення квалiфiкацiйної
атестацiї.
2. Перепiдготовка робiтникiв.
Перепiдготовка робiтникiв - це професiйно-технiчне навчання робiтникiв, що вже мають
професiю, з метою одержання нової.
Перепiдготовка робiтникiв здiйснюється:
- при переведеннi працiвника на iншу роботу усерединi пiдроздiлу у зв'язку з
реорганiзацiєю виробництва;
- для розширення професiйного профiлю працiвника;
- при необхiдностi перемiнити професiю у зв'язку з вiдсутнiстю роботи, що
вiдповiдає професiї робiтника або при втратi здатностi виконувати роботу з колишньої
професiї.
Перепiдготовка, як i первинна професiйна пiдготовка робiтникiв, проводиться шляхом
iндивiдуального навчання.
3. Пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв.
Пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв - це професiйно-технiчне навчання, що дає можливiсть
розширити й поглибити ранiше отриманi знання, умiння й навички до рiвня, що вiдповiдає
вимогам виробництва. Пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв проводиться в наступних формах:
- iндивiдуальне навчання;
- курси цiльового призначення.
При пiдвищеннi квалiфiкацiї за iндивiдуальною формою навчання робiтникiв проводиться
аналогiчно первиннiй професiйнiй пiдготовцi й перепiдготовцi. Курси цiльового
призначення проводяться для вивчення робiтниками нового обладнання, виробiв,
матерiалiв, нових технологiчних процесiв, коштiв механiзацiї й автоматизацiї виробничих
процесiв, технiчної документацiї, ефективних методiв органiзацiї працi, питань
економiки.
4. Пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв i фахiвцiв.
Пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв i фахiвцiв проводиться з метою послiдовного

розширення й поглиблення знань, умiнь i навичок по наявнiй спецiальностi, пiдвищення
дiлової активностi, пiдтримки високого професiйного рiвня. Пiдвищення квалiфiкацiї
керiвникiв i фахiвцiв проводиться по наступних формах:
- спецiалiзацiя;
- пiдвищення квалiфiкацiї;
- стажування;
- iншi форми.
Спецiалiзацiя проводиться з метою одержання працiвниками додаткових спецiальних знань,
умiнь i професiйних навичок по наявнiй спецiальностi по напрямку виробничої дiяльностi.
Спецiалiзацiя проводиться у вiдповiдних навчальних закладах без присвоєння квалiфiкацiї
й змiни освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня. Пiдвищення квалiфiкацiї передбачає оволодiння
працiвниками комплексом знань, умiнь i навичок, що сприяють якiсному виконанню ними
своїх безпосереднiх обов'язкiв, розширення зони компетенцiї на справжнiм або новому
мiсцi роботи. Пiдвищення квалiфiкацiї здiйснюється у вiдповiдних навчальних закладах.
Стажування передбачає засвоєння кращого досвiду роботи з вiдповiдного напрямку
дiяльностi, придбання практичних умiнь i навичок, що стосується виконання обов'язкiв на
займанiй посадi або на посадi бiльш високого рiвня. Застосовуються й iншi форми
пiдвищення квалiфiкацiї (семiнари, семiнари-практикуми, семiнари - наради, конференцiї,
тренiнги, круглi столи).
Професiйне навчання робiтникiв на пiдприємствi здiйснюють:
- викладачi теоретичного навчання iз числа керiвникiв i фахiвцiв пiдприємства, що мають
вищу освiту й стаж роботи iз професiї не менш трьох рокiв. До викладання теоретичних
дисциплiн можуть залучатися викладачi навчальних закладiв, керiвники й фахiвцi iнших
пiдприємств i органiзацiй;
- iнструктори виробничого навчання iз числа квалiфiкованих робочих пiдприємства, що
мають стаж роботи iз професiї не менш трьох рокiв i високi виробничi показники.
Склад викладачiв теоретичного навчання iз числа працiвникiв ПАТ "НОРД" i iнструкторiв
виробничого навчання щорiчно, за узгодженням iз профспiлковим комiтетом, затверджується
наказом по пiдприємствi.
Пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв i фахiвцiв на пiдприємствi здiйснюють викладачi iз
числа висококвалiфiкованих керiвникiв i фахiвцiв пiдприємства. До викладання можуть
залучатися викладачi навчальних закладiв, керiвники й фахiвцi iнших пiдприємств i
органiзацiй.
У 2011 роцi професiйне навчання пройшли 359 осiб, у т.ч. первинну професiйну пiдготовку
отримали 40 осiб (iндивiдуальна форма навчання), перепiдготовку - 31 особа, пiдвищили
квалiфiкацiю - 224 особи (145 - виробничо-технiчнi курси за iндивiдуальною формою
навчання; 79 - курси цiльового призначення), пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв i
фахiвцiв - 64 особи (короткостроковi курси, семiнари).

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

6.1.1. Посада

Голова правлiння - генеральний директор ПАТ "НОРД"

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Сташенко Вiктор Миколайович

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

ВС 047072 16.11.1999 Київським РВ ДДУ УМВС України в Донецькiй
областi

6.1.4. Рік народження

1955

6.1.5. Освіта

Вище технiчне училище iменi Баумана, спецiальнiсть "Виробництво
лiтательних апаратов"

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

20

6.1.7. Найменування підприємства та АТ "НОРД" i Група "НОРД", заступник генерального директора по
попередня посада, яку займав
технiчної полiтики - головний iнженер

6.1.8. Опис
У 2011 роцi отримав винагороду в грошовому виглядi у виглядi заробiтної платнi у розмiрi 350,9
тис.грн.. В будь-яких iнших формах винагороду не отримував.
ПОСАДОВА IНСТРУКЦIЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АТ "НОРД"
1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Генеральний директор АТ "НОРД" безпосередньо пiдпорядковується президенту холдингу "Група Норд".
1.2. Генеральний директор призначається на посаду i звiльняється вiд займаної посади з дотриманням вимог
Статуту АТ "НОРД" i дiючого трудового законодавства України.
1.3. На посаду генерального директора АТ "НОРД" призначається обличчя, що має повну вище утворення
вiдповiдного напрямку пiдготовки (магiстр, спецiалiст), пiслядипломну освiту в галузi управлiння i стаж роботи
на посадах керiвникiв нижчого рiвня не менш 5 рокiв.
1.4. Генеральний директор АТ "НОРД" у своїй дiяльностi керується:
-нормативно-правовими актами України;
-рiшеннями ради i правлiння АТ "НОРД";
-Статутом АТ"НОРД";
-колективним договором АТ "НОРД";
-моральним кодексом працiвникiв АТ "НОРД";
-дiючим трудовим законодавством України.
1.5. Генеральний директор АТ "НОРД" повинний знати:
- нормативно-правовi акти органiв державної влади i мiсцевого самоврядування, що регулюють порядок
дiяльностi пiдприємства;
- спецiалiзацiю й особливостi структури АТ "НОРД" i пiдприємств холдингу "Група Норд";
перспективи, вiтчизнянi i свiтовi тенденцiї технологiчного, технiчного, економiчного i соцiального розвитку
галузi, АТ "НОРД" i iнших пiдприємств холдингу;
- можливостi ефективного використання виробничих потужностей АТ "НОРД" i iнших пiдприємств холдингу
"Група Норд", що iснують технологiчних процесiв, їх удосконалення або замiни;
- порядок розробки i затвердження планiв i програм виробничо-господарської дiяльностi;
- сучаснi методи господарювання i керування;
- порядок висновку господарських договорiв;
- вiтчизнянi i закордоннi досягнення науки i технологiї в галузi побутового машинобудування, методи
завоювання позицiй на свiтових i регiональних ринках продукцiї;
- економiку, органiзацiю пiдприємства, працi i керування;
- напрямки розвитку менеджменту, маркетингу, комерцiйної дiяльностi, податкової справи;
- етику дiлового спiлкування i ведення переговорiв.
2. ПОСАДОВI ОБОВ'ЯЗКИ
Генеральний директор АТ "НОРД" зобов'язаний:
2.1. Вчасно виконувати письмовi й уснi вказiвки Президента холдингу "Група Норд".
2.2. Здiйснювати оперативне керування АТ "НОРД", органiзовувати його виробничо-господарську, соцiальну й
iншу дiяльнiсть, забезпечувати виконання задач АТ "НОРД", передбачених його Статутом
2.3. Виконувати наступнi функцiї й обов'язки по органiзацiї i забезпеченню дiяльностi суспiльства:
- виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядацької ради АТ "НОРД";
- органiзовувати ведення протоколiв засiдань Правлiння АТ "НОРД";
- органiзовувати впровадження у виробництво нової технiки i прогресивної технологiї;
- органiзовувати виконання виробничої програми, договiрних i iнших зобов'язань, узятих АТ "НОРД";
- забезпечувати високий рiвень якостi, надiйностi, довговiчностi виробленої продукцiї вiдповiдно до державних
i мiжнародних стандартiв, технiчних умов, вимог технiчної естетики й екологiчної чистоти;
- органiзовувати маркетинговi дослiдження;
- органiзовувати збут продукцiї, виготовленої АТ "НОРД", у тому числi реалiзацiю робiт i послуг;
- здiйснювати юридичне, економiчне, бухгалтерське й iнформацiйне забезпечення дiяльностi АТ "НОРД";
- визначати основнi напрямки кадрової полiтики у вiдповiдностi зi стратегiєю розвитку пiдприємства i
вживати заходiв для її реалiзацiї;
- органiзовувати впровадження нових прогресивних форм i методiв господарювання, створення органiзацiйних
i економiчних умов для високопродуктивної працi в АТ "НОРД";
- органiзовувати роботу з забезпечення функцiонування системи керування охороною працi на пiдприємствi,
забезпечувати для працiвникiв безпечнi i сприятливi умови працi;
- органiзовувати вiйськовий облiк i мобiлiзацiйнi заходи вiдповiдно до чинного законодавства України;
- виконувати iншi обов'язки по органiзацiї забезпечення дiяльностi АТ "НОРД", якщо це передбачено чинним
законодавством України.
2.4. Здiйснювати контроль за:
- будiвництвом, реконструкцiєю об'єктiв виробничого i соцiально-культурного призначення, своєчасним
запровадженням у дiю об'єктiв i освоєнням нових потужностей;

- фiнансуванням об'єктiв будiвництва, реконструкцiї i дотриманням кошторису витрат;
- фiнансово-господарською дiяльнiстю всiх пiдприємств Групи Норд.
2.5. Звiтувати перед Президентом холдингу "Група Норд" про результати виробничо-господарської дiяльностi АТ
"НОРД".
2.6. Представляти Загальним зборам АТ "НОРД" звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть суспiльства з
пропозицiями полiпшення його роботи.
2.7. Надавати за вимогою Президента позачерговий звiт про свої дiї у випадку:
- невиконання належним чином своїх обов'язкiв по керуванню пiдприємством i розпорядженню майном;
- передачi iншим обличчям, втрати або розтрати майна пiдприємства внаслiдок несумлiнностi, невиконання
або неналежного виконання своїх обов'язкiв.
2.8. Забезпечувати конфiденцiйнiсть iнформацiї, що складає комерцiйну таємницю.
3. ПРАВА
Генеральний директор АТ "НОРД" має право:
3.1. Дiяти вiд iменi Суспiльства в межах, передбачених законодавством i Статутом Суспiльства.
3.2. Представляти його iнтереси у всiх вiтчизняних i iноземних пiдприємствах, установах i органiзацiях.
3.3. Розпоряджатися майном Суспiльства вiдповiдно до дiючого законодавства України i Статуту АТ "НОРД".
3.4. Укладати господарськi й iншi договори вiдповiдно до статуту АТ "НОРД" i чинним законодавством України.
3.5. Видавати доручення, вiдкривати i закривати в банках розрахунковi й iншi рахунки.
3.6. У межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для всiх
пiдроздiлiв i працiвникiв АТ "НОРД".
3.7. Застосовувати мiри заохочення працiвникiв, накладення на них стягнень вiдповiдно до вимог дiючого
трудового законодавства України.
3.8. Затверджувати: локальнi нормативнi акти по органiзацiї дiловодства i виконавчiй дисциплiнi; дозволи на
вiдступи вiд КД i ТД; кошторис на попередторговий ремонт; штатний розклад працiвникiв АТ "НОРД" i змiни
до нього, положення про оплату працi працiвникiв, положення про пiдроздiли i посадовi iнструкцiї працiвникiв.
3.9. Пiдписувати господарськi договори, банкiвськi документи (платiжнi вимоги, платiжнi доручення, чековi
книжки, рахунки-фактури, рахунки-проформи), протоколи Правлiння, накази, розпорядження, постанови, заходи
щодо питань фiнансово-господарської дiяльностi суспiльства, вихiдну кореспонденцiю.
3.10. Погоджувати Бюджет i економiко-математичнi моделi АТ "НОРД", звiти про їх виконання, iншу
документацiю, що вимагає попереднього узгодження з Президентом.
4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
Генеральний директор несе вiдповiдальнiсть за:
4.1. Персонально: за вiдновлення асортименту, розробку i випуск нових видiв продукцiї, пiдвищення якостi
серiйної продукцiї.
4.2. Невиконання (неналежне виконання) покладених на нього обов'язкiв.
4.3. Розробку стратегiї розвитку АТ "НОРД".
4.4. Результати й ефективнiсть усiх видiв дiяльностi.
Витяг зi Статуту
Товариства про повноваження та обов'язки правлiння:
8.4. ПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВА
8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Правлiння
Товариства, що обирається Загальними зборами на строк один рiк в складi 9 членiв. Роботою Правлiння керує
(виконує функцiї Голови Правлiння) Генеральний директор, що призначається, звiльнюється Загальними
зборами акцiонерiв. У разi вiдсутностi Генерального директора роботою Правлiння керує його заступник.
Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв i
Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi та органiзує виконання їх
рiшень. До складу Правлiння входить Генеральний директор, Головний бухгалтер Товариства та iншi особи, що
обираються Загальними зборами. Правлiння збирається на засiдання не рiдше одного разу на мiсяць. Засiдання
Правлiння рахується правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш 2/3 його членiв. Рiшення Правлiння
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала бiльшiсть присутнiх членiв Правлiння.
8.4.2. Роботою Правлiння керує Генеральний директор Товариства. Генеральний директор дiє вiд iменi
Товариства в межах передбачених законодавством i Статутом Товариства. Генеральний директор Товариства
вправi без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства, пiдписувати договори (в тому числi на залучення
кредитiв вiд банкiвських установ), вiдкривати та закривати банкiвськi рахунки, має право першого пiдпису
фiнансових документiв, тощо. Право другого пiдпису фiнансових документiв має Головний бухгалтер Товариства.
Iншi члени Правлiння або працiвники керiвного складу Товариства також можуть бути надiленi правом першого
або другого пiдпису згiдно iз рiшенням Генерального директора. Генеральний директор видає накази i
розпорядження, що обов'язковi для виконання працiвниками Товариства, приймає на роботу та звiльняє
працiвникiв. До компетенцiї Генерального директора належать також будь-якi iншi питання, що не є
компетенцiєю Загальних зборiв акцiонерiв, Президента, Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Генеральний директор визначає коло питань або конкретнi питання, що вирiшуються Правлiнням Товариства i
безпосередньо Генеральним директором Товариства. Генеральний директор Товариства органiзує ведення
протоколiв засiдань Правлiння. Протоколи повиннi бути в будь-який час наданi Президенту, членам Наглядової
ради, Ревiзiйної комiсiї для ознайомлення. На їх вимогу видаються засвiдченi витяги з протоколiв.
8.4.3. Рiшення Правлiння або Генерального директора Товариства, що згiдно Статуту потребують попереднього
погодження Президента Товариства, можуть бути прийнятi тiльки пiсля отримання такого погодження.
Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
Голову Правлiння Горiна Олександра Миколайовича звiльнено з посади 31.01.2011р. рiшенням Наглядової ради
ПАТ "НОРД" у зв'язку з закiнченням трудових вiдносин та переведенням на iншу роботу.
Член Правлiння Сташенко Вiктор Миколайович звiльнений 31.01.2011р. рiшенням Наглядової ради ПАТ
"НОРД" у зв'язку з переходом на iншу посаду i призначений Виконуючим обов'язки Голови Правлiння з
01.02.2011р. на термiн до наступних загальних зборiв акцiонерiв.
На загальних зборах акцiонерiв, щот вiдбулись 15.04.2011 року Сташенко В.М. призначено Головою правлiння генеральним директором ПАТ "НОРД".
Загальний стаж роботи:
01.02.2007 Переведення Керiвництво АТ "НОРД" i Групи Норд Головний iнженер Групи Норд
09.11.2006 Переведення Керiвництво АТ "НОРД" i Групи Норд Зам.генер.директора по технiчної полiтикиголовний iнженер АТ 'НОРД' i Групи Норд
18.07.2005 Переведення Керiвництво АТ "НОРД" i Групи Норд Заступник президента з технiчних питань
06.07.2001 Переведення АТ "НОРД", цех № 16 Начальник цеху
01.09.2000 Переведення Цех N1 "Складальний" Перший заступник начальника виробництва
10.08.2000 Прийом Цех N1 "Складальний" Заступник начальника виробництва
08.08.2000 Звiльнення ст.38 КЗпП України За власним бажанням
27.03.1998 Прийом Фiрма "ТНТ-Инжиниринг ЛТД" Директор
26.03.1998 Звiльнення ст.38 КЗпП України За власним бажанням
10.12.1997 Прийом ТОО "Трико ЛТД" Директор
29.11.1997 Звiльнення ст.38 КЗпП України За власним бажанням
09.06.1997 Переведення Фiрма "ТНТ-Инжиниринг ЛТД" генеральний директор
20.12.1995 Переведення Фiрма "ТНТ-Инжиниринг ЛТД" виконавчий директор
24.07.1995 Переведення Фiрма "ТНТ-Инжиниринг ЛТД" технiчний директор
06.05.1993 Прийом Фiрма "ТНТ-Инжиниринг ЛТД" Iнженер-конструктор 1 категорiї
15.04.1993 Звiльнення ст.38 КЗпП України За власним бажанням
20.05.1991 Прийом ДВО "Електропобутмаш" начальник цеху №2
17.05.1991 Звiльнення п.5 ст.36 КЗпП України Переклад на iнше пiдприємство
10.04.1989 Прийом Донецький за-д "Веселка" Iнженер-конструктор 2 категорiї
20.03.1989 Звiльнення ст.38 КЗпП України За власним бажанням
06.01.1987 Прийом П\про "Металiст" Iнженер-конструктор 2 категорiї
16.12.1986 Звiльнення ст.38 КЗпП України За власним бажанням
01.10.1986 Переведення ВАТ"Точмаш" нач.вiддiлу ОТНП
03.10.1984 Переведення ВАТ"Точмаш" начальник мех.склад.цеху
27.07.1983 Переведення ВАТ"Точмаш" нач.служби мех.контролю
27.07.1982 Переведення ВАТ"Точмаш" iнженер-конструктор
18.12.1979 Переведення ВАТ"Точмаш" зам.нач-ка мех.склад.цеху
29.01.1979 Переведення ВАТ"Точмаш" ст.майстер мех.склад.цеху
12.04.1978 Прийом ВАТ"Точмаш" майстер мех.склад.цеху

6.1.1. Посада

Заступник голови правлiння - Вiце - президент Групи НОРД

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Жидков Вiталiй Васильович

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

ВВ 074094 14.10.1997 Кiровським РВ ДДУ УМВС України в Донецькiй
областi

6.1.4. Рік народження

1940

6.1.5. Освіта

Кандидат технiчних наук, Донецький iнститут радянської торгiвлi,
спецiальнiсть "Машини та обладнання"

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

39

6.1.7. Найменування підприємства та Генеральний директор Групи "НОРД" - заступник президента АТ "НОРД" з
попередня посада, яку займав
перспективних, конкурентноздатних розробок виробiв i якостi продукцiї

6.1.8. Опис
Як член правлiння не отримував винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Витяг зi Статуту Товариства про повноваження та обов'язки правлiння:
8.4. ПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВА
8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Правлiння
Товариства, що обирається Загальними зборами на строк один рiк в складi 9 членiв. Роботою Правлiння керує
(виконує функцiї Голови Правлiння) Генеральний директор, що призначається, звiльнюється Загальними
зборами акцiонерiв. У разi вiдсутностi Генерального директора роботою Правлiння керує його заступник.
Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв i
Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi та органiзує виконання їх
рiшень. До складу Правлiння входить Генеральний директор, Головний бухгалтер Товариства та iншi особи, що
обираються Загальними зборами. Правлiння збирається на засiдання не рiдше одного разу на мiсяць. Засiдання
Правлiння рахується правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш 2/3 його членiв. Рiшення Правлiння
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала бiльшiсть присутнiх членiв Правлiння.
8.4.2. Роботою Правлiння керує Генеральний директор Товариства. Генеральний директор дiє вiд iменi
Товариства в межах передбачених законодавством i Статутом Товариства. Генеральний директор Товариства
вправi без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства, пiдписувати договори (в тому числi на залучення
кредитiв вiд банкiвських установ), вiдкривати та закривати банкiвськi рахунки, має право першого пiдпису
фiнансових документiв, тощо. Право другого пiдпису фiнансових документiв має Головний бухгалтер Товариства.
Iншi члени Правлiння або працiвники керiвного складу Товариства також можуть бути надiленi правом першого
або другого пiдпису згiдно iз рiшенням Генерального директора. Генеральний директор видає накази i
розпорядження, що обов'язковi для виконання працiвниками Товариства, приймає на роботу та звiльняє
працiвникiв. До компетенцiї Генерального директора належать також будь-якi iншi питання, що не є
компетенцiєю Загальних зборiв акцiонерiв, Президента, Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Генеральний директор визначає коло питань або конкретнi питання, що вирiшуються Правлiнням Товариства i
безпосередньо Генеральним директором Товариства. Генеральний директор Товариства органiзує ведення
протоколiв засiдань Правлiння. Протоколи повиннi бути в будь-який час наданi Президенту, членам Наглядової
ради, Ревiзiйної комiсiї для ознайомлення. На їх вимогу видаються засвiдченi витяги з протоколiв.
8.4.3. Рiшення Правлiння або Генерального директора Товариства, що згiдно Статуту потребують попереднього
погодження Президента Товариства, можуть бути прийнятi тiльки пiсля отримання такого погодження.
Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Змiн протягом року не було.
Загальний стаж роботи:
01.02.2007 Переведення Акцiонерне товариство "Норд" Вiце-президент Групи Норд
01.07.2002 Переведення Акцiонерне товариство "Норд" Генер.директор " Ггрупы Норд-зам.президента АТ'НОРД'
з перспективних, конкурентноздатних розробок виробiв i якостi продукцiї
03.09.2001 Переведення Акцiонерне товариство "Норд" Заст.генер.дир-ра з перспективних, конкурентноздатних
розробок.виробiв i якостi продукцiї АТ 'НОРД' i ЗАТ "Група НОРД"
01.06.1999 Переведення Акцiонерне товариство "Норд" Перший Вiце-президент ЗАТ "Група НОРД"-технiчний
директор
01.02.1996 Переведення Акцiонерне товариство "Норд" 1-й Вiце-президент - генеральний директор АТ 'НОРД'
01.07.1993 Переведення Акцiонерне товариство "Норд" Генеральний директор акцiонерного товариства 'Норд'
17.07.1980 Переведення ДВО "Електропобутмаш" Головний iнженер
01.07.1978 Переведення ДВО "Електропобутмаш" Начальник корпусу
27.09.1976 Прийом Донецький завод холодильникiв Начальник цеху
20.09.1976 Звiльнення п.5 ст.36 КЗпП України Переведення на iнше пiдприємство
14.05.1976 Прийом Державне пiдприємство "Донецький експериментальний завод "Еталон"Начальник вiддiлу
12.05.1976 Звiльнення п.5 ст.36 КЗпП України Переведення на iнше пiдприємство
07.01.1974 Переведення Донецький завод холодильникiв Начальник цеху
01.12.1973 Переведення Донецький завод холодильникiв Заступник начальника цеху по устаткуванню
01.12.1972 Переведення Донецький завод холодильникiв Механiк цеху
20.08.1971 Переведення Донецький завод холодильникiв Заступник начальника цеху
07.07.1971 Переведення Донецький завод холодильникiв Механiк цеху
05.05.1970 Переведення Донецький завод холодильникiв Механiк цеху
15.04.1970 Переведення Донецький завод холодильникiв Налагоджувальник машин та автоматичних лiнiй з
виробництва виробiв з пластмас
19.02.1970 Прийом Донецький завод холодильникiв Черговий електрослюсар
18.02.1970 Звiльнення ст.38 КЗпП України За власним бажанням
29.01.1969 Переведення Шахта N29 тр."Рутченковугiлля" Механiк цеху
13.10.1966 Переведення Шахта N29 тр."Рутченковугiлля" Iнженер-рацiоналiзатор
28.03.1966 Переведення Шахта N29 тр."Рутченковугiлля" ЗАВ.ЕЛЕКТРОВОЗ.ГАРАЖ

28.10.1965 Переведення Шахта N29 тр."Рутченковугiлля" ГIРСЬКИЙ ДИСПЕТЧЕР
09.11.1964 Переведення Шахта N29 тр."Рутченковугiлля" ЗАВ.ЭЛЕКТРОВ.ГАРАЖЕМ
12.08.1964 Прийом Шахта N29 тр."Рутченковуголь" ГIРСЬКИЙ МАЙСТЕР
01.07.1964 Звiльнення
01.09.1961 Прийом Львiвск.технiкум промавтомат. СТУДЕНТ
25.08.1961 Звiльнення ст.38 КЗпП України Надходження в навчальний заклад
19.11.1959 Переведення Шахта "Холодна Балка" МАШИНIСТ ЕЛЕКТРОВОЗА
06.07.1959 Прийом Шахта "Холодна Балка" ЗАМIРЩИК ГIРСЬКИХ ВИРОБЛЕНЬ
13.04.1959 Звiльнення ст.38 КЗпП України За власним бажанням
23.09.1958 Прийом Крижопол.райком Вiнницьк.обл. ЛIНIЙНИЙ ДОГЛЯДАЧ

6.1.1. Посада

Член правлiння - заступник генерального директора з економiчної полiтики

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Каргiн Владислав Анатолiйович

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

ВА 595123 17.01.1997 Київським РВ ДМУ УМВС України в м. Донецьку

6.1.4. Рік народження

1975

6.1.5. Освіта

Фiнансова академiя при Урядi Росiйської федерацiї, спецiальнiсть "Бухоблiк
та аудит"

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

12

6.1.7. Найменування підприємства та ЗАТ "Донгорбанк", начальник департаменту
попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис
Як член правлiння не отримував винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Витяг зi Статуту Товариства про повноваження та обов'язки правлiння:
8.4. ПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВА
8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Правлiння
Товариства, що обирається Загальними зборами на строк один рiк в складi 9 членiв. Роботою Правлiння керує
(виконує функцiї Голови Правлiння) Генеральний директор, що призначається, звiльнюється Загальними
зборами акцiонерiв. У разi вiдсутностi Генерального директора роботою Правлiння керує його заступник.
Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв i
Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi та органiзує виконання їх
рiшень. До складу Правлiння входить Генеральний директор, Головний бухгалтер Товариства та iншi особи, що
обираються Загальними зборами. Правлiння збирається на засiдання не рiдше одного разу на мiсяць. Засiдання
Правлiння рахується правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш 2/3 його членiв. Рiшення Правлiння
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала бiльшiсть присутнiх членiв Правлiння.
8.4.2. Роботою Правлiння керує Генеральний директор Товариства. Генеральний директор дiє вiд iменi
Товариства в межах передбачених законодавством i Статутом Товариства. Генеральний директор Товариства
вправi без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства, пiдписувати договори (в тому числi на залучення
кредитiв вiд банкiвських установ), вiдкривати та закривати банкiвськi рахунки, має право першого пiдпису
фiнансових документiв, тощо. Право другого пiдпису фiнансових документiв має Головний бухгалтер Товариства.
Iншi члени Правлiння або працiвники керiвного складу Товариства також можуть бути надiленi правом першого
або другого пiдпису згiдно iз рiшенням Генерального директора. Генеральний директор видає накази i
розпорядження, що обов'язковi для виконання працiвниками Товариства, приймає на роботу та звiльняє
працiвникiв. До компетенцiї Генерального директора належать також будь-якi iншi питання, що не є
компетенцiєю Загальних зборiв акцiонерiв, Президента, Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Генеральний директор визначає коло питань або конкретнi питання, що вирiшуються Правлiнням Товариства i
безпосередньо Генеральним директором Товариства. Генеральний директор Товариства органiзує ведення
протоколiв засiдань Правлiння. Протоколи повиннi бути в будь-який час наданi Президенту, членам Наглядової
ради, Ревiзiйної комiсiї для ознайомлення. На їх вимогу видаються засвiдченi витяги з протоколiв.
8.4.3. Рiшення Правлiння або Генерального директора Товариства, що згiдно Статуту потребують попереднього
погодження Президента Товариства, можуть бути прийнятi тiльки пiсля отримання такого погодження.
Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Змiн протягом року не вiдбувалось.
Загальний стаж роботи:
02.11.2009 Прийом
АТ "Норд"Заступник генерального директора з економiчної полiтики
25.09.2009 Звiльнення
Ст.38 КЗпП України За власним бажанням
19.10.1999 Прийом
ЗАТ "Донгорбанк"
Нач. департамента, казначей
18.10.1999 Звiльнення
Ст.38 КЗпП України За власним бажанням
01.07.1999 Прийом
СП "Бiзнес-Кредит Ел Сi"
Фiнансовий менеджер
17.12.1998 Звiльнення
Ст.38 КЗпП України За власним бажанням
20.11.1996 Прийом
КБ "Кредитiмпекс банк" Головний фахiвець
30.08.1995 Звiльнення
Ст.38 КЗпП України За власним бажанням
01.07.1991 Прийом
Агропромислова асоцiацiя "Жито" Облiковець по фiн.операцiям

6.1.1. Посада

Член правлiння - головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Мокроусова Тетяна Олександрiвна

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

ВВ 403062 15.04.1998 Ленiнським РВ УМВС України в м. Донецьку

6.1.4. Рік народження

1958

6.1.5. Освіта

Донецький державний унiверситет, спецiальнсть "Бухгалтерський облiк,
контроль та АГД"

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

22

6.1.7. Найменування підприємства та АТ "НОРД", заступник головного бухгалтера
попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис
У 2011 роцi отримала винагороду в грошовому виглядi у виглядi заробiтної платнi у розмiрi
217,6 тис.грн.. В будь-яких iнших формах винагороду не отримувала.
ПОСАДОВА IНСТРУКЦIЯ
ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА - НАЧАЛЬНИКА ВIДДIЛУ АНАЛIЗУ, КОНТРОЛЮ, ЗВIТНОСТI I
ПРОГНОЗУВАННЯ ФIНАНСОВОЇ ПОЛIТИКИ (АКЗ i ПФП)
1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Головний бухгалтер-начальник вiддiлу аналiзу, контролю, звiтностi i прогнозування фiнансової полiтики
безпосередньо пiдпорядковується Президенту холдингу "Група Норд".
1.2. Головний бухгалтер-начальник вiддiлу аналiзу, контролю, звiтностi i прогнозування фiнансової полiтики
призначається на посаду й звiльняється вiд займаної посади з дотриманням дiючого трудового законодавства
України.
1.3. На посаду головного бухгалтера призначається особа, що має повну вищу освiту вiдповiдного напрямку
пiдготовки (магiстр, спецiалiст). Пiслядипломне освiту в галузi управлiння. Стаж бухгалтерської або фiнансової
роботи за професiями керiвникiв нижчого рiвня: для магiстра- не менше 2 рокiв, спецiалiста - не менше 3 рокiв.
1.4. Головному бухгалтеровi-начальнику вiддiлу аналiзу, контролю, звiтностi i прогнозування фiнансової
полiтики пiдлеглi:
-бюро облiку витрат на виробництво;
-бюро облiку розрахункiв з постачальниками;
-бюро облiку капвкладень, основних засобiв i МШП;
-бюро розрахункiв з робiтниками та службовцями;
-бюро облiку коштiв i других розрахункiв;
-бюро облiку реалiзацiї.
функцiонально - головнi бухгалтера пiдприємств Групи Норд.
1.5. У своїй дiяльностi головний бухгалтер-начальник вiддiлу аналiзу, контролю, звiтностi i прогнозування
фiнансової полiтики керується:
-нормативно-правовими актами України;
-дiючим фiнансовим, господарським i трудовим законодавством України;
-наказами й розпорядженнями керiвництва АТ "НОРД";
-Статутом АТ "НОРД";
-Колективним договором АТ "НОРД";
-Моральним кодексом працiвникiв АТ "НОРД";
-Положенням про головного бухгалтера;
-Положенням про порядок вiдображення в комп'ютернiй базi даних зовнiшнiх господарських i фiнансових
операцiй АТ "НОРД".
1.6. У своїй дiяльностi головний бухгалтер-начальник вiддiлу аналiзу, контролю, звiтностi i прогнозування
фiнансової полiтики повинен знати:
- постанови, розпорядження, накази вищих органiв, фiнансових i контрольно-ревiзiйних органiв по органiзацiї
бухгалтерського облiку й стану звiтностi, а також дотичнi господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства;
- структуру АТ "НОРД" i перспективи його розвитку;
- основи технологiї виробництва продукцiї АТ "НОРД";
- положення й iнструкцiї з органiзацiї бухгалтерського облiку на пiдприємствi, правила його ведення;
- порядок оформлення операцiй i органiзацiї документообiгу по дiлянках облiку;
- порядок i форми фiнансових розрахункiв;
- методи економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, виявлення
внутрiшньогосподарських резервiв;
- порядок приймання, оприбуткування, зберiгання й витрати коштiв, товарно-матерiальних цiнностей;
- правила розрахунку з дебiторами й кредиторами;
- порядок списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi й других витрат;
- правила проведення iнвентаризацiй коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, розрахункiв i платiжних
зобов'язань;
- порядок i термiн складання бухгалтерських балансiв i звiтностi;
- правила проведення перевiрок i документальних ревiзiй;
- порядок i термiн введення iнформацiї в КБД;
- органiзацiю господарського розрахунку;
- трудове, фiнансове й господарське законодавство України.
2. ПОСАДОВI ОБОВ'ЯЗКИ
Головний бухгалтер-начальник вiддiлу аналiзу, контролю, звiтностi i прогнозування фiнансової полiтики
зобов'язаний:
2.1. Вчасно виконувати письмовi й уснi вказiвки Президента холдингу "Група Норд".

2.2. Забезпечувати высокоприбуткову дiяльнiсть холдингу "Група Норд".
2.3. Забезпечувати повний i точний облiк господарсько-фiнансової дiяльностi вiдповiдно до встановлених правил,
i здiйснювати контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю пiдприємств Групи Норд.
2.4. Забезпечувати повний облiк коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв на всiх пiдприємствах
Групи Норди, а також своєчасне вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з їхнiм рухом.
2.5. Забезпечувати достовiрний облiк витрат виробництва й обiгу, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї
продукцiї, виконання будiвельно-монтажних i других робiт.
2.6. Несе повну вiдповiдальнiсть за стан дебiторської й кредиторської заборгованостi в Групi Норд.
2.7. Органiзовувати складання економiчно об'рунтованих калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт i послуг.
2.8. Забезпечувати правильне нарахування й своєчасне вiдрахування платежiв у державний бюджет, внескiв на
державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановлений
термiн заборгованостi банкам по позичках, вiдрахування засобiв у фонди економiчного стимулювання й iншi
фонди й резерви.
2.9. Брати участь у роботi юридичного вiддiлу по оформленню матерiалiв по недостачах i розкраданням коштiв i
товарно-матерiальних цiнностей i здiйснює контроль за передачею в належних випадках цих матерiалiв у судовi й
слiдчi органи.
2.10. Здiйснювати перевiрку органiзацiї бухгалтерського облiку й звiтностi в структурних пiдроздiлах АТ,
надавати методичну допомогу працiвникам структурних пiдроздiлiв з питань бухгалтерського облiку, контролю,
звiтностi й економiчного аналiзу.
2.11. Органiзовувати своєчасне проведення спiльно iз другими пiдроздiлами й службами на пiдприємствах
Групи Норд перевiрок i документальних ревiзiй i пiдготовку пропозицiй по полiпшенню їхньої дiяльностi.
2.12. Органiзовувати складання достовiрної бухгалтерської звiтностi на основi первинних документiв i
бухгалтерських записiв, надання її у встановлений термiн у вiдповiднi органи.
2.13. Здiйснювати (спiльно iз другими пiдроздiлами й службами) економiчний аналiз фiнансово-господарської
дiяльностi Групи Норд за даними бухгалтерського облiку й звiтностi з метою виявлення
внутрiшньогосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат.
2.14. Органiзовувати своєчасне проведення спiльно iз другими пiдроздiлами й службами в структурних
пiдроздiлах перевiрок i документальних ревiзiй i пiдготовку пропозицiй по полiпшенню їхньої дiяльностi.
2.15. Забезпечувати збереження бухгалтерських документiв, оформлення й передачу їх у встановленому
порядку в архiв.
2.16. Здiйснює контроль за: дотриманням установлених правил оформлення приймання й вiдпустки
товарно-матерiальних цiнностей; правильнiстю витрат фонду оплати працi, строгим дотриманням штатної,
фiнансової й касової дисциплiни; дотриманням установлених правил проведення iнвентаризацiй коштiв,
товарно-матерiальних цiнностей, основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань; стягненням у
встановлений термiн дебiторської й кредиторської заборгованостi, дотриманням платiжної дисциплiни;
законнiстю списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi й других втрат.
2.17. Брати участь у пiдготовцi заходiв, що попереджають утворення недостач i незаконну витрату коштiв i
товарно-матерiальних цiнностей, порушення фiнансового й господарського законодавства України.
2.18. Виконувати накази й розпорядження керiвництва холдингу вiдповiдно до дiючого законодавства України.
2.19. Дотримувати й вимагати дотримання працiвниками вiддiлу вимог Морального кодексу працiвникiв АТ
"НОРД".
2.20. Дотримувати вимог чинного законодавства України.
3. ПРАВА
Головний бухгалтер-начальник вiддiлу аналiзу, контролю, звiтностi i прогнозування фiнансової полiтики має
право:
3.1. Вимагати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв надання необхiдних для бухгалтерського облiку й контролю
документiв, наказiв, постанов, розпоряджень, а також усякого роду договорiв, кошторисiв, нормативiв й iнших
матерiалiв.
3.2. Вимагати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв своєчасного подання матерiальних звiтiв, документiв по
нарахуванню зарплати й контролювати правильнiсть використання матерiальних, трудових i грошових витрат,
що формують собiвартiсть продукцiї.
3.3. Вимагати вiд головних бухгалтерiв пiдприємств Групи Норд своєчасного подання встановленої звiтностi й
других документiв, необхiдних для бухгалтерського облiку й контролю.
3.4. Вимагати вiд кураторiв договорiв на поставку товарно-матерiальних цiнностей i наданих АТ "НОРД"
послугах пред'явлення роз'яснень при виниклих питаннях при виконаннi й оплатi договорiв.
3.5. Вимагати вiд головного енергетика своєчасного подання актiв по витратi електроенергiї, газу, води, рахункiв
по мiжмiським переговорам, абонентнiй платi.
3.6. Розглядати й вiзувати договори й угоди, укладеннi АТ "НОРД" на одержання або вiдпустку
товарно-матерiальних цiнностей i на виконання робiт i послуг.
3.7. Контролювати правильнiсть проведення iнвентаризацiї в структурних пiдроздiлах АТ "НОРД".

3.8. Не приймати до виконання й оформлення документи по операцiях, якi порушують чинне законодавство
України й установленi порядки приймання, оприбуткування, зберiгання й витрати коштiв, устаткування,
iнвентарю, iнструмента, товарно-матерiальних i других цiнностей.
3.9. Забороняти вiдпустка й оприбуткування ТМЦ безпосередньо через цехи й вiддiли АТ "НОРД". Операцiї,
пов'язанi з рухом ТМЦ от стороннiх пiдприємств, приватних осiб виконувати тiльки через вiдповiднi склади МТЗ
або готової продукцiї.
3.10. Пiдписувати:
-касовi, банкiвськi, платiжнi документи;
-накази на вiдпустк товаро -матерiальних цiнностей на сторону й усерединi пiдприємства за готiвку;
-довiдки про середню зарплату працiвникам АТ "НОРД".
3.11. Погоджувати звiльнення й перемiщення матерiально-вiдповiдальних осiб в АТ "НОРД" вiдповiдно до
дiючого трудового законодавства України.
4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
Головний бухгалтер-начальник вiддiлу аналiзу, контролю, звiтностi i прогнозування фiнансової полiтики
вiдповiдає за:
4.1. Невиконання покладених на нього обов'язкiв.
4.2. Невиконання (неналежне виконання) наказiв керiвництва АТ "НОРД".
4.3. Порушення положень i iнструкцiй з органiзацiї бухгалтерського облiку.
4.4. Недотримання кошторисно-фiнансової дисциплiни в АТ "НОРД".
4.5. Прийняття й оформлення документiв по операцiях, якi суперечать установленому порядку приймання,
оприбуткування, зберiгання й витрати коштiв, товарно-матерiальних i других цiнностей.
4.6. Несвоєчасну й неправильну вивiрку операцiй по розрахунковому й другому рахунках у банках, розрахункiв з
дебiторами й кредиторами.
4.7. Несвоєчасне перерахування платежiв у держбюджет, внескiв на державне соцiальне страхування, погашення
заборгованостi банкам по позичках.
4.8. Недотримання касової й розрахункової дисциплiни витрати засобiв, порушення порядку виписки чекових
книжок для одержання коштiв.
4.9. Порушення порядку списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi й других
втрат.
4.10. Порушення термiну складання мiсячних, квартальних i рiчних бухгалтерських звiтiв i балансiв.
4.11. Порушення затвердженого порядку вiдображення в КБД зовнiшнiх господарських i фiнансових операцiй
АТ "НОРД".
4.12. Несвоєчасне оформлення матерiалiв по недостачах, розтратам, розкраданню коштiв i
товарно-матерiальних цiнностей.
4.13. Недостовiрний облiк витрат на виробництво й калькулювання собiвартостi товарної продукцiї.
4.14. Вiдсутнiсть достовiрного облiку основних i зворотних коштiв, витрат виробництва й обiгу, використання
кошторисiв витрат, готової продукцiї, обсягiв будiвельно-монтажних робiт, втрат вiд зовнiшнього й внутрiшнього
браку, заробiтної плати й розрахункiв з робiтниками, фахiвцями й службовцями.
4.15. Цiльове використання банкiвського кредиту й своєчасне повернення його.
4.16. Несвоєчасне проведення iнвентаризацiї й недостовiрне вiдображення її результатiв.
4.17. Несвоєчасне складання й подання встановленої статистичної звiтностi.
4.18. Порушення правил використання й зберiгання службових документiв.
4.19. Недотримання вимог Морального кодексу працiвникiв АТ "НОРД".
4.20. Недотримання норм чинного законодавства України.
Витяг зi Статуту Товариства про повноваження та обов'язки правлiння:
8.4. ПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВА
8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Правлiння
Товариства, що обирається Загальними зборами на строк один рiк в складi 9 членiв. Роботою Правлiння керує
(виконує функцiї Голови Правлiння) Генеральний директор, що призначається, звiльнюється Загальними
зборами акцiонерiв. У разi вiдсутностi Генерального директора роботою Правлiння керує його заступник.
Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв i
Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi та органiзує виконання їх
рiшень. До складу Правлiння входить Генеральний директор, Головний бухгалтер Товариства та iншi особи, що
обираються Загальними зборами. Правлiння збирається на засiдання не рiдше одного разу на мiсяць. Засiдання
Правлiння рахується правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш 2/3 його членiв. Рiшення Правлiння
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала бiльшiсть присутнiх членiв Правлiння.
8.4.2. Роботою Правлiння керує Генеральний директор Товариства. Генеральний директор дiє вiд iменi
Товариства в межах передбачених законодавством i Статутом Товариства. Генеральний директор Товариства
вправi без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства, пiдписувати договори (в тому числi на залучення

кредитiв вiд банкiвських установ), вiдкривати та закривати банкiвськi рахунки, має право першого пiдпису
фiнансових документiв, тощо. Право другого пiдпису фiнансових документiв має Головний бухгалтер Товариства.
Iншi члени Правлiння або працiвники керiвного складу Товариства також можуть бути надiленi правом першого
або другого пiдпису згiдно iз рiшенням Генерального директора. Генеральний директор видає накази i
розпорядження, що обов'язковi для виконання працiвниками Товариства, приймає на роботу та звiльняє
працiвникiв. До компетенцiї Генерального директора належать також будь-якi iншi питання, що не є
компетенцiєю Загальних зборiв акцiонерiв, Президента, Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Генеральний директор визначає коло питань або конкретнi питання, що вирiшуються Правлiнням Товариства i
безпосередньо Генеральним директором Товариства. Генеральний директор Товариства органiзує ведення
протоколiв засiдань Правлiння. Протоколи повиннi бути в будь-який час наданi Президенту, членам Наглядової
ради, Ревiзiйної комiсiї для ознайомлення. На їх вимогу видаються засвiдченi витяги з протоколiв.
8.4.3. Рiшення Правлiння або Генерального директора Товариства, що згiдно Статуту потребують попереднього
погодження Президента Товариства, можуть бути прийнятi тiльки пiсля отримання такого погодження.
Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Змiн протягом року не було.
Загальний стаж роботи:
14.12.2000 Переведення АТ "НОРД", Бухгалтерiя Головний бухгалтер-начальник вiддiлу
01.03.1996 Прийом АТ"НОРД" Бухгалтерiя Заступник головного бухгалтера
29.02.1996 Звiльнення п. 5 ст.36 КЗпП України (Переведення на iнше пiдприємство)
15.03.1993 Прийом Торговий будинок АТ "Норд" Головний бухгалтер
11.03.1993 Звiльнення п. 5 ст.36 КЗпП України (Переведення на iнше пiдприємство)
17.08.1989 Переведення Пiдприємство "Сiнтез", фiлiя ДВО "Електропобутмаш" Головний бухгалтер
14.07.1989 Переведення Пiдприємство "Сiнтез", фiлiя ДВО "Електропобутмаш" Заступник головного бухгалтера
11.04.1989 Прийом Пiдприємство "Сiнтез", фiлiя ДВО "Електропобутмаш" Старший бухгалтер
10.04.1989 Звiльнення п.5 ст.36 КЗпП України (переклад на iнше пiдприємство)
26.11.1982 Прийом ДОН.ЕКСПЕР. З-Д УКРМЯСОМОЛРЕММ Бухгалтер
01.11.1982 Звiльнення ст.38 КЗпП України За власним бажанням
19.07.1976 Переведення Центр головний iнформацiйно-обчислювальний Оператор ЕОМ
06.04.1976 Прийом Центр головний iнформацiйно-обчислювальний Учень оператора ЕОМ

6.1.1. Посада

Член правлiння - начальник служби ЗТС

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Удоденко Iгор Олександрович

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

ВА 670630 20.05.1997 Ленiнським РВ УМВС України у м. Донецьку

6.1.4. Рік народження

1962

6.1.5. Освіта

Донецький полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть "Гiрничi машини та
комплекси"

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

20

6.1.7. Найменування підприємства та АТ "НОРД", начальник вiддiлу ЗЕД
попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис
Як член правлiння не отримував винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Витяг зi Статуту Товариства про повноваження та обов'язки правлiння:
8.4. ПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВА
8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Правлiння
Товариства, що обирається Загальними зборами на строк один рiк в складi 9 членiв. Роботою Правлiння керує
(виконує функцiї Голови Правлiння) Генеральний директор, що призначається, звiльнюється Загальними
зборами акцiонерiв. У разi вiдсутностi Генерального директора роботою Правлiння керує його заступник.
Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв i
Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi та органiзує виконання їх
рiшень. До складу Правлiння входить Генеральний директор, Головний бухгалтер Товариства та iншi особи, що
обираються Загальними зборами. Правлiння збирається на засiдання не рiдше одного разу на мiсяць. Засiдання
Правлiння рахується правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш 2/3 його членiв. Рiшення Правлiння
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала бiльшiсть присутнiх членiв Правлiння.
8.4.2. Роботою Правлiння керує Генеральний директор Товариства. Генеральний директор дiє вiд iменi
Товариства в межах передбачених законодавством i Статутом Товариства. Генеральний директор Товариства
вправi без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства, пiдписувати договори (в тому числi на залучення
кредитiв вiд банкiвських установ), вiдкривати та закривати банкiвськi рахунки, має право першого пiдпису
фiнансових документiв, тощо. Право другого пiдпису фiнансових документiв має Головний бухгалтер Товариства.
Iншi члени Правлiння або працiвники керiвного складу Товариства також можуть бути надiленi правом першого
або другого пiдпису згiдно iз рiшенням Генерального директора. Генеральний директор видає накази i
розпорядження, що обов'язковi для виконання працiвниками Товариства, приймає на роботу та звiльняє
працiвникiв. До компетенцiї Генерального директора належать також будь-якi iншi питання, що не є
компетенцiєю Загальних зборiв акцiонерiв, Президента, Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Генеральний директор визначає коло питань або конкретнi питання, що вирiшуються Правлiнням Товариства i
безпосередньо Генеральним директором Товариства. Генеральний директор Товариства органiзує ведення
протоколiв засiдань Правлiння. Протоколи повиннi бути в будь-який час наданi Президенту, членам Наглядової
ради, Ревiзiйної комiсiї для ознайомлення. На їх вимогу видаються засвiдченi витяги з протоколiв.
8.4.3. Рiшення Правлiння або Генерального директора Товариства, що згiдно Статуту потребують попереднього
погодження Президента Товариства, можуть бути прийнятi тiльки пiсля отримання такого погодження.
Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Змiн протягом року не було.
Загальний стаж роботи:
01.04.1999 Переведення АТ "НОРД" Начальник служби ЗТС
01.03.1996 Переведення АТ "НОРД" Начальник вiддiлу ВЕД
27.01.1993 Переведення АТ "НОРД" Ст. менеджер ВТС
04.04.1991 Прийом
АТ "НОРД" Заступник начальника цеха №5
01.04.1991 Звiльнення
Ст.36 п.5 КЗпП України Переведення на iнше пiдприємство
30.06.1989 Прийом
Лен. райком Компартiї України Iнструктор
29.06.1989 Звiльнення
Ст.36 п.5 КЗпП України Переведення на iнше пiдприємство
02.02.1985 Прийом
Дон. горком ЛКСМ України Iнструктор
01.02.1985 Звiльнення
Ст.36 п.5 КЗпП України Переведення на iнше пiдприємство
28.04.1984 Прийом
Ленiнський райком комсомолу Iнструктор
27.04.1984 Звiльнення
Ст.36 п.5 КЗпП України Переведення на iнше пiдприємство
14.11.1983 Прийом
ВАТ "Донецкгормаш"Iнженер

6.1.1. Посада

Член правлiння - директор фiлiї АТ "НОРД" "Завод компресорiв"

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 РВДМУ УМВС України в Донецькiй
областi

6.1.4. Рік народження

1943

6.1.5. Освіта

Донецький полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть "Автоматика,
телемеханiка, зв`язок"

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

34

6.1.7. Найменування підприємства та АТ "НОРД", головний метролог
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Як член правлiння не отримувала винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Витяг зi Статуту Товариства про повноваження та обов'язки правлiння:
8.4. ПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВА
8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Правлiння
Товариства, що обирається Загальними зборами на строк один рiк в складi 9 членiв. Роботою Правлiння керує
(виконує функцiї Голови Правлiння) Генеральний директор, що призначається, звiльнюється Загальними
зборами акцiонерiв. У разi вiдсутностi Генерального директора роботою Правлiння керує його заступник.
Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв i
Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi та органiзує виконання їх
рiшень. До складу Правлiння входить Генеральний директор, Головний бухгалтер Товариства та iншi особи, що
обираються Загальними зборами. Правлiння збирається на засiдання не рiдше одного разу на мiсяць. Засiдання
Правлiння рахується правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш 2/3 його членiв. Рiшення Правлiння
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала бiльшiсть присутнiх членiв Правлiння.
8.4.2. Роботою Правлiння керує Генеральний директор Товариства. Генеральний директор дiє вiд iменi
Товариства в межах передбачених законодавством i Статутом Товариства. Генеральний директор Товариства
вправi без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства, пiдписувати договори (в тому числi на залучення
кредитiв вiд банкiвських установ), вiдкривати та закривати банкiвськi рахунки, має право першого пiдпису
фiнансових документiв, тощо. Право другого пiдпису фiнансових документiв має Головний бухгалтер Товариства.
Iншi члени Правлiння або працiвники керiвного складу Товариства також можуть бути надiленi правом першого
або другого пiдпису згiдно iз рiшенням Генерального директора. Генеральний директор видає накази i
розпорядження, що обов'язковi для виконання працiвниками Товариства, приймає на роботу та звiльняє
працiвникiв. До компетенцiї Генерального директора належать також будь-якi iншi питання, що не є
компетенцiєю Загальних зборiв акцiонерiв, Президента, Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Генеральний директор визначає коло питань або конкретнi питання, що вирiшуються Правлiнням Товариства i
безпосередньо Генеральним директором Товариства. Генеральний директор Товариства органiзує ведення
протоколiв засiдань Правлiння. Протоколи повиннi бути в будь-який час наданi Президенту, членам Наглядової
ради, Ревiзiйної комiсiї для ознайомлення. На їх вимогу видаються засвiдченi витяги з протоколiв.
8.4.3. Рiшення Правлiння або Генерального директора Товариства, що згiдно Статуту потребують попереднього
погодження Президента Товариства, можуть бути прийнятi тiльки пiсля отримання такого погодження.
Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Змiн протягом року не було.
Загальний стаж роботи:
02.01.1991 Переведення Фiлiя АТ "НОРД" "Завод компресорiв" Директор
01.07.1980 Переведення ДВО "Електропобутмаш" Головний метролог
01.02.1977 Переведення ДВО "Електропобутмаш" Заступник головного конструктора
15.04.1968 Переведення Донецький завод холодильникiв Iнженер - конструктор
05.01.1968 Прийом
Донецький завод холодильникiв Технiк ОГК
06.11.1967 Звiльнення
Закiнчення служби в армiї
26.11.1964 Прийом
Армiя Служба в армiї

6.1.1. Посада

Член правлiння - начальник вiддiлу аналiзу, контролю, прогнозування
економiчної полiтики

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Фендрiкова Анжела Анатолiївна

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

ВА 515675 25.11.1996 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй
областi

6.1.4. Рік народження

1967

6.1.5. Освіта

Донецький полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть "Економiка i органiзацiя
машинобудiвної промисловостi"

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

13

6.1.7. Найменування підприємства та АТ "НОРД" , начальник вiддiлу економiчної i цiнової полiтики
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Як член правлiння не отримував винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Витяг зi Статуту Товариства про повноваження та обов'язки правлiння:
8.4. ПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВА
8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Правлiння
Товариства, що обирається Загальними зборами на строк один рiк в складi 9 членiв. Роботою Правлiння керує
(виконує функцiї Голови Правлiння) Генеральний директор, що призначається, звiльнюється Загальними
зборами акцiонерiв. У разi вiдсутностi Генерального директора роботою Правлiння керує його заступник.
Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв i
Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi та органiзує виконання їх
рiшень. До складу Правлiння входить Генеральний директор, Головний бухгалтер Товариства та iншi особи, що
обираються Загальними зборами. Правлiння збирається на засiдання не рiдше одного разу на мiсяць. Засiдання
Правлiння рахується правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш 2/3 його членiв. Рiшення Правлiння
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала бiльшiсть присутнiх членiв Правлiння.
8.4.2. Роботою Правлiння керує Генеральний директор Товариства. Генеральний директор дiє вiд iменi
Товариства в межах передбачених законодавством i Статутом Товариства. Генеральний директор Товариства
вправi без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства, пiдписувати договори (в тому числi на залучення
кредитiв вiд банкiвських установ), вiдкривати та закривати банкiвськi рахунки, має право першого пiдпису
фiнансових документiв, тощо. Право другого пiдпису фiнансових документiв має Головний бухгалтер Товариства.
Iншi члени Правлiння або працiвники керiвного складу Товариства також можуть бути надiленi правом першого
або другого пiдпису згiдно iз рiшенням Генерального директора. Генеральний директор видає накази i
розпорядження, що обов'язковi для виконання працiвниками Товариства, приймає на роботу та звiльняє
працiвникiв. До компетенцiї Генерального директора належать також будь-якi iншi питання, що не є
компетенцiєю Загальних зборiв акцiонерiв, Президента, Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Генеральний директор визначає коло питань або конкретнi питання, що вирiшуються Правлiнням Товариства i
безпосередньо Генеральним директором Товариства. Генеральний директор Товариства органiзує ведення
протоколiв засiдань Правлiння. Протоколи повиннi бути в будь-який час наданi Президенту, членам Наглядової
ради, Ревiзiйної комiсiї для ознайомлення. На їх вимогу видаються засвiдченi витяги з протоколiв.
8.4.3. Рiшення Правлiння або Генерального директора Товариства, що згiдно Статуту потребують попереднього
погодження Президента Товариства, можуть бути прийнятi тiльки пiсля отримання такого погодження.
Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Змiн протягом року не було.
Загальний стаж роботи:
03.09.2001 Переведення АТ "НОРД" Начальник вiддiлу економiчної i цiнової полiтики
05.06.1998 Переведення АТ "НОРД" Начальник бюро
18.03.1996 Прийом
АТ "НОРД" Iнженер-економiст
15.03.1996 Звiльнення
Ст.36 п.5 КЗпП України Переведення на iнше пiдприємство
01.02.1995 Переведення ЗАТ "ДIХТ" Провiдний економiст
07.08.1989 Прийом
ЗАТ "ДIХТ" Економiст

6.1.1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї - начальник бюро вiддiлу аналiзу,
контролю,звiтностi фiнансової полiтики

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Андрєєва Олена Володимирiвна

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

ВВ 169335 08.12.1997 Київським РВДМУУМВС України в Донецькiй областi

6.1.4. Рік народження

1963

6.1.5. Освіта

Донецький державний унiверситет, спецiальнiсть "Економiка працi"

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

9

6.1.7. Найменування підприємства та АТ "НОРД", начальник контрольно-ревiзiйного управлiння
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Призначено на посаду рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 15.04.2011р. замiсть
Струпов Володимир Анатолiйович.
Як Голова ревiзiйної комiсiї не отримував винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Витяг зi Статуту Товариства про повноваження Ревiзiйної комiсiї:
8.5 РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ ТОВАРИСТВА
8.5.1. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю,
яка обирається Загальними зборами у складi трьох осiб на строк один рiк. Членами Ревiзiйної комiсiї не можуть
бути члени Правлiння, Наглядової ради та iншi посадовi особи. Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Правлiння проводяться Ревiзiйною комiсiєю за дорученням Загальних зборiв, Президента, Наглядової ради, з її
власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками акцiй
Товариства. Ревiзiйнiй комiсiї Товариства повиннi бути наданi всi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i
особистi пояснення посадових осiб на її вимогу. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею
перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi. Члени Ревiзiйної комiсiї вправi брати участь з
правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння. Ревiзiйна комiсiя складає висновок по рiчних звiтах та
балансах Товариства. Без висновку Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати рiчну
фiнансову звiтнiсть. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв
акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених
посадовими особами.
8.5.2. Ревiзiйна комiсiя проводить свої засiдання не рiдше одного разу в квартал. Засiдання є правомочним, якщо
в них беруть участь 60 або бiльш як 60 вiдсоткiв її членiв. Рiшення приймаються шляхом голосування. Рiшення
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала бiльшiсть присутнiх членiв Ревiзiйної комiсiї.
Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
Загальний стаж роботи:
01.02.2011 переведення ПАТ "НОРД" Начальник бюро вiддiлу аналiзу, контролю,звiтностi фiнансової
полiтики
01.02.2009 переведення АТ "НОРД" Начальник контрольно-ревiзiйного управлiння
18.04.2003 переведення АТ "НОРД" Заступник головного бухгалтера АТ "НОРД"
01.03.1996 переведення АТ "НОРД" Старший ревiзор
09.01.1996 переведення АТ "НОРД" Заступник начальника ревiзiйного вiддiлу
01.09.1993 прийом
АТ "НОРД" Економiст
31.08.1993 звiльнення
Ст.38 КЗпП України За власним бажанням
06.08.1985 прийом
Донецький науково-дослiдний вугiльний iнститут Iнженер
01.08.1985 звiльнення
01.09.1980 прийом
Навчання в Донецькому державному унiверситетi

6.1.1. Посада

Член наглядової ради - перший заступник генерального директора

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Ландик Андрiй Валентинович

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

СН 129052 11.10.1996 Старокиївським МУ ДУМВС України в м. Києвi

6.1.4. Рік народження

1980

6.1.5. Освіта

Унiверситет нацiональний економiчний, спецiальнiсть "Мiжнародна
економiка"

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

9

6.1.7. Найменування підприємства та АТ "НОРД", заступник генерального директора з закупiвель та продажiв
попередня посада, яку займав
продукцiї Групи "НОРД"

6.1.8. Опис
Як член наглядової ради не отримував винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Витяг зi Статуту Товариства про повноваження та обов'язки наглядової ради:
8.3 НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА
8.3.1. В Товариствi створюється Наглядова рада Товариства, яка представляє та захищає iнтереси акцiонерiв у
перiод мiж проведенням Загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, контролює i регулює
дiяльнiсть Правлiння. Наглядова рада та її Голова обираються Загальними зборами акцiонерiв на термiн один
рiк в складi трьох осiб. Питання, вiднесенi Статутом до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не
можуть бути переданi на вирiшення виконавчих органiв Товариства. Члени Наглядової ради Товариства не
можуть бути членами виконавчого органу та Ревiзiйної комiсiї.
8.3.2. Наглядова рада приймає рiшення, що вiдносяться до її компетенцiї, на своїх засiданнях. Кворум на
засiданнях визначається присутнiстю бiльшостi Загального числа обраних до складу Наглядової ради осiб.
Рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала бiльшiсть членiв Наглядової ради, що присутнi на
її засiданнi. Голова та члени Наглядової ради при голосуваннях мають по одному голосу. Перiодичнiсть, мiсце
проведення, порядок денний, час засiдань Наглядової ради визначаються її рiшеннями або рiшеннями її Голови.
Будь-яке питання, що вноситься будь-яким членом Наглядової ради повинне бути розглянуте на її засiданнi.
Голова Наглядової ради повинен на протязi трьох днiв зiбрати засiдання Наглядової ради пiсля отримання такої
вимоги вiд будь-якого члена Наглядової ради. Голова Наглядової ради повинен також зiбрати її засiдання у
вказаний термiн на вимогу Президента, Правлiння, Ревiзiйної комiсiї Товариства для розгляду питань, що ними
вносяться.
8.3.3. До виключної компетенцiї
Наглядової ради вiдноситься вирiшення наступних питань:
а) затвердження правил, процедур та iнших документiв Товариства, що регламентують дiяльнiсть Правлiння,
визначення органiзацiйної структури Товариства (в межах, що визначають Загальнi збори);
б) вирiшення питання про умови придбання та реалiзацiї Товариством на вторинному ринку акцiй, що
випускаються ним;
в) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
г) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння
Товариства;
д) затвердження умов договору з Реєстратором цiнних паперiв Товариства;
е) вiдсторонення вiд виконання обов`язкiв Генерального директора (вiн же виконує обов`язки Голови Правлiння)
Товариства до моменту розгляду цього питання Загальними зборами акцiонерiв; призначення на цей термiн
виконуючого обов`язки Генерального директора iз числа членiв Правлiння;
є) визначення дати, мiсця проведення та порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, визначення
органiзацiйних складових забезпечення проведення Загальних зборiв;
ж) прийняття рiшень про участь Товариства у заснуваннi, придбаннi або продажу долi в iнших господарських
товариствах, неприбуткових органiзацiях;
з) контроль за дiяльнiстю Правлiння Товариства;
и) затвердження аудитора Товариства i умов угоди з ним;
i) надання доручень Правлiнню щодо органiзацiї виконання заходiв, направленних на пiдвищення ефективностi
дiяльностi Товариства;
ї) контроль виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;
й) iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства;
к) скасування будь-якого рiшення Правлiння або Голови Правлiння, що не вiдносяться до поточної господарської
дiяльностi Товариства, якщо такi рiшення за думкою Наглядової Ради можуть завадити iнтересам Товариства та
його акцiонерiв.
8.3.4. Рiшення Наглядової ради, що згiдно цього Статуту потребують попереднього погодження Президента
Товариства, можуть бути прийнятi тiльки пiсля отримання такого погодження.
Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Змiн протягом року не було.
Загальний стаж роботи:
12.02.2008 Переведення Акцiонерне товариство "Норд" Перший заступник генерального директора
01.06.2005 Прийом Акцiонерне товариство "Норд" Заступник генерального директора з закупiвель та продажiв
продукцiї Групи Норд
31.05.2005 Звiльнення ст.38 КЗпП України За власним бажанням
01.10.2004 Прийом Тов-во з огр. вiдп."Дон. завод газ. та елект.побут. аппар." Заступник директора з економiки та
фiнансiв
30.09.2004 Звiльнення п.5 ст.36 КЗпП України (Переведення на iнше пiдприємство)
11.02.2003 Прийом Закрите акцiонерне товариство "Iнтертехника" Директор з экономiки та финансiв
10.02.2003 Звiльнення п.5 ст.36 КЗпП України (Переведення на iнше пiдприємство)
11.09.2002 Прийом Акцiонерне товариство "Норд" Заст. нач.вироб. -диспетч.вiддiлу

01.05.2002 Звiльнення ст.38 КЗпП України За власним бажанням
01.07.2000 Прийом ТОВ "Полди" Менеджер з продажу

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

ТОВ "Iнновацiйнi системи"

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

31708945

6.1.4. Рік народження

0

6.1.5. Освіта
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

0

6.1.7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Змiн протягом року не було.
Юридична адреса: 83016, м. Донецьк, вул. Днiпродзержинська, 13
Витяг зi Статуту Товариства про повноваження та обов'язки наглядової ради:
8.3 НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА
8.3.1. В Товариствi створюється Наглядова рада Товариства, яка представляє та захищає iнтереси акцiонерiв у
перiод мiж проведенням Загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, контролює i регулює
дiяльнiсть Правлiння. Наглядова рада та її Голова обираються Загальними зборами акцiонерiв на термiн один
рiк в складi трьох осiб. Питання, вiднесенi Статутом до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не
можуть бути переданi на вирiшення виконавчих органiв Товариства. Члени Наглядової ради Товариства не
можуть бути членами виконавчого органу та Ревiзiйної комiсiї.
8.3.2. Наглядова рада приймає рiшення, що вiдносяться до її компетенцiї, на своїх засiданнях. Кворум на
засiданнях визначається присутнiстю бiльшостi Загального числа обраних до складу Наглядової ради осiб.
Рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала бiльшiсть членiв Наглядової ради, що присутнi на
її засiданнi. Голова та члени Наглядової ради при голосуваннях мають по одному голосу. Перiодичнiсть, мiсце
проведення, порядок денний, час засiдань Наглядової ради визначаються її рiшеннями або рiшеннями її Голови.
Будь-яке питання, що вноситься будь-яким членом Наглядової ради повинне бути розглянуте на її засiданнi.
Голова Наглядової ради повинен на протязi трьох днiв зiбрати засiдання Наглядової ради пiсля отримання такої
вимоги вiд будь-якого члена Наглядової ради. Голова Наглядової ради повинен також зiбрати її засiдання у
вказаний термiн на вимогу Президента, Правлiння, Ревiзiйної комiсiї Товариства для розгляду питань, що ними
вносяться.
8.3.3. До виключної компетенцiї
Наглядової ради вiдноситься вирiшення наступних питань:
а) затвердження правил, процедур та iнших документiв Товариства, що регламентують дiяльнiсть Правлiння,
визначення органiзацiйної структури Товариства (в межах, що визначають Загальнi збори);
б) вирiшення питання про умови придбання та реалiзацiї Товариством на вторинному ринку акцiй, що
випускаються ним;
в) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
г) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння
Товариства;
д) затвердження умов договору з Реєстратором цiнних паперiв Товариства;
е) вiдсторонення вiд виконання обов`язкiв Генерального директора (вiн же виконує обов`язки Голови Правлiння)
Товариства до моменту розгляду цього питання Загальними зборами акцiонерiв; призначення на цей термiн
виконуючого обов`язки Генерального директора iз числа членiв Правлiння;
є) визначення дати, мiсця проведення та порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, визначення
органiзацiйних складових забезпечення проведення Загальних зборiв;
ж) прийняття рiшень про участь Товариства у заснуваннi, придбаннi або продажу долi в iнших господарських
товариствах, неприбуткових органiзацiях;
з) контроль за дiяльнiстю Правлiння Товариства;
и) затвердження аудитора Товариства i умов угоди з ним;
i) надання доручень Правлiнню щодо органiзацiї виконання заходiв, направленних на пiдвищення ефективностi

дiяльностi Товариства;
ї) контроль виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;
й) iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства;
к) скасування будь-якого рiшення Правлiння або Голови Правлiння, що не вiдносяться до поточної господарської
дiяльностi Товариства, якщо такi рiшення за думкою Наглядової Ради можуть завадити iнтересам Товариства та
його акцiонерiв.
8.3.4. Рiшення Наглядової ради, що згiдно цього Статуту потребують попереднього погодження Президента
Товариства, можуть бути прийнятi тiльки пiсля отримання такого погодження.

6.1.1. Посада

Член правлiння - секретар - старший iнспектор по контролю

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Бiдюкова Анжела Сергiївна

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

ВС 224112 02.03.2000 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй
областi

6.1.4. Рік народження

1977

6.1.5. Освіта

Донецький нацiональний унiверситет, спецiальнiсть "Менеджмент"

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

0

6.1.7. Найменування підприємства та АТ "НОРД", ст.iнспектор по контролю виконання доручень
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Як член правлiння не отримувала винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Витяг зi Статуту Товариства про повноваження та обов'язки правлiння:
8.4. ПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВА
8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Правлiння
Товариства, що обирається Загальними зборами на строк один рiк в складi 9 членiв. Роботою Правлiння керує
(виконує функцiї Голови Правлiння) Генеральний директор, що призначається, звiльнюється Загальними
зборами акцiонерiв. У разi вiдсутностi Генерального директора роботою Правлiння керує його заступник.
Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв i
Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi та органiзує виконання їх
рiшень. До складу Правлiння входить Генеральний директор, Головний бухгалтер Товариства та iншi особи, що
обираються Загальними зборами. Правлiння збирається на засiдання не рiдше одного разу на мiсяць. Засiдання
Правлiння рахується правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш 2/3 його членiв. Рiшення Правлiння
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала бiльшiсть присутнiх членiв Правлiння.
8.4.2. Роботою Правлiння керує Генеральний директор Товариства. Генеральний директор дiє вiд iменi
Товариства в межах передбачених законодавством i Статутом Товариства. Генеральний директор Товариства
вправi без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства, пiдписувати договори (в тому числi на залучення
кредитiв вiд банкiвських установ), вiдкривати та закривати банкiвськi рахунки, має право першого пiдпису
фiнансових документiв, тощо. Право другого пiдпису фiнансових документiв має Головний бухгалтер Товариства.
Iншi члени Правлiння або працiвники керiвного складу Товариства також можуть бути надiленi правом першого
або другого пiдпису згiдно iз рiшенням Генерального директора. Генеральний директор видає накази i
розпорядження, що обов'язковi для виконання працiвниками Товариства, приймає на роботу та звiльняє
працiвникiв. До компетенцiї Генерального директора належать також будь-якi iншi питання, що не є
компетенцiєю Загальних зборiв акцiонерiв, Президента, Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Генеральний директор визначає коло питань або конкретнi питання, що вирiшуються Правлiнням Товариства i
безпосередньо Генеральним директором Товариства. Генеральний директор Товариства органiзує ведення
протоколiв засiдань Правлiння. Протоколи повиннi бути в будь-який час наданi Президенту, членам Наглядової
ради, Ревiзiйної комiсiї для ознайомлення. На їх вимогу видаються засвiдченi витяги з протоколiв.
8.4.3. Рiшення Правлiння або Генерального директора Товариства, що згiдно Статуту потребують попереднього
погодження Президента Товариства, можуть бути прийнятi тiльки пiсля отримання такого погодження.
Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Змiн протягом року не вiдбувалось.
Загальний стаж роботи:
17.09.2001 Переведення АТ "Норд"Секретар - ст.. iнспектр по контролю

14.07.1997 Переведення АТ "Норд"Ст. iнспектор по контролю викон. доручень
01.08.1995 Прийом
АТ "Норд"Iнженер

6.1.1. Посада

Член ревiзiйної комiсiї - головний бухгалтер ТОВ "ДЗГiЕПА"

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Шабанова Неонiла Iванiвна

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

ВВ 073056 23.10.1997 Куйбишевським РВУМВС України в м. Донецьку

6.1.4. Рік народження

1954

6.1.5. Освіта

Донецький державний унiверситет, спецiальнiсть "Бухгалтерський облiк та
аудит"

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

15

6.1.7. Найменування підприємства та ТОВ "Норд Комп'ютер", головний бухгалтер
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Як Член ревiзiйної комiсiї не отримував винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Витяг зi Статуту Товариства про повноваження Ревiзiйної комiсiї:
8.5 РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ ТОВАРИСТВА
8.5.1. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю,
яка обирається Загальними зборами у складi трьох осiб на строк один рiк. Членами Ревiзiйної комiсiї не можуть
бути члени Правлiння, Наглядової ради та iншi посадовi особи. Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Правлiння проводяться Ревiзiйною комiсiєю за дорученням Загальних зборiв, Президента, Наглядової ради, з її
власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками акцiй
Товариства. Ревiзiйнiй комiсiї Товариства повиннi бути наданi всi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i
особистi пояснення посадових осiб на її вимогу. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею
перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi. Члени Ревiзiйної комiсiї вправi брати участь з
правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння. Ревiзiйна комiсiя складає висновок по рiчних звiтах та
балансах Товариства. Без висновку Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати рiчну
фiнансову звiтнiсть. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв
акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених
посадовими особами.
8.5.2. Ревiзiйна комiсiя проводить свої засiдання не рiдше одного разу в квартал. Засiдання є правомочним, якщо
в них беруть участь 60 або бiльш як 60 вiдсоткiв її членiв. Рiшення приймаються шляхом голосування. Рiшення
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала бiльшiсть присутнiх членiв Ревiзiйної комiсiї.
Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Призначено на посаду на загальних зборах акцiонерiв, що
вiдбулсиь 15.04.2011 року замiсть Ганжели Володимира Андрiйовича.
Загальний стаж:
01.07.2000 прийом
ТОВ "ДЗГiЕПА" Головний бухгалтер
30.06.2000 звiльнення
Ст.36 п.5 КЗпП України Переведення на iнше пiдприємство
04.01.1999 прийом
ТОВ "Норд Комп'ютер" Головний бухгалтер
31.12.1998 звiльнення
Ст.36 п.5 КЗпП України Переведення на iнше пiдприємство
12.05.1997 прийом
Будуправлiння
Головний бухгалтер
08.05.1997 звiльнення
Ст.36 п.5 КЗпП України Переведення на iнше пiдприємство
11.08.1995 переведення ТОВ "Будiвельник" Старший бухгалтер
02.02.1987 прийом
РСУ Донецького об єднання з видобутку вугiлля Старший бухгалтер
01.02.1987 звiльнення
Ст.36 п.5 КЗпП України Переведення на iнше пiдприємство
27.11.1984 прийом
ВО Донецьквугiлля Старший бухгалтер

6.1.1. Посада

Член ревiзiйної комiсiї - провiдний бухгалтер

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)

1

6.1.7. Найменування підприємства та АТ "НОРД", начальник бюро
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Як Член ревiзiйної комiсiї не отримувала винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Витяг зi Статуту Товариства про повноваження Ревiзiйної комiсiї:
8.5 РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ ТОВАРИСТВА
8.5.1. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю,
яка обирається Загальними зборами у складi трьох осiб на строк один рiк. Членами Ревiзiйної комiсiї не можуть
бути члени Правлiння, Наглядової ради та iншi посадовi особи. Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Правлiння проводяться Ревiзiйною комiсiєю за дорученням Загальних зборiв, Президента, Наглядової ради, з її
власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10 вiдсотками акцiй
Товариства. Ревiзiйнiй комiсiї Товариства повиннi бути наданi всi матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i
особистi пояснення посадових осiб на її вимогу. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею
перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi. Члени Ревiзiйної комiсiї вправi брати участь з
правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння. Ревiзiйна комiсiя складає висновок по рiчних звiтах та
балансах Товариства. Без висновку Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати рiчну
фiнансову звiтнiсть. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв
акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених
посадовими особами.
8.5.2. Ревiзiйна комiсiя проводить свої засiдання не рiдше одного разу в квартал. Засiдання є правомочним, якщо
в них беруть участь 60 або бiльш як 60 вiдсоткiв її членiв. Рiшення приймаються шляхом голосування. Рiшення
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала бiльшiсть присутнiх членiв Ревiзiйної комiсiї.
Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Змiн протягом року не вiдбувалось.
Загальний стаж:
01.08.2008 Переведення АТ "Норд"Провiдний бухгалтер
01.03.2007 Прийом
АТ "Норд"Начальник бюро
28.02.2007 Звiльнення
Ст.36 п.5 КЗпП України Переведення на iнше пiдприємство
01.07.2006 Прийом
Фiлiя АТ "Норд" "Мiнi-машинобудiвний завод"Головний бухгалтер
30.06.2006 Звiльнення
Ст.36 п.5 КЗпП України Переведення на iнше пiдприємство
17.07.2003 Переведення Фiлiя АТ "Норд" "Завод компресорiв" Бухгалтер 2 категорiї
17.04.2002 Переведення Фiлiя АТ "Норд" "Завод компресорiв" Економiст 2 категорiї
27.08.2001 Прийом
Фiлiя АТ "Норд" "Завод компресорiв" Бухгалтер

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради - уповноважений представник Президента по
економiчним питанням

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Дубiнiн Сергiй Iванович

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

ВВ 108064 17.11.1997 Ленiнським РВУМВС України у м. Донецьку

6.1.4. Рік народження

1966

6.1.5. Освіта

Донецький державний унiверситет, спецiальнiсть "Економiка та
планування МТЗ"

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

16

6.1.7. Найменування підприємства та АТ "НОРД", начальник вiддiлу
попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис
Як Голова наглядової ради не отримував винагороду, в тому числi у натуральнiй формi.
Витяг зi Статуту Товариства про повноваження та обов'язки наглядової ради:
8.3 НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА
8.3.1. В Товариствi створюється Наглядова рада Товариства, яка представляє та захищає iнтереси акцiонерiв у
перiод мiж проведенням Загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, контролює i регулює
дiяльнiсть Правлiння. Наглядова рада та її Голова обираються Загальними зборами акцiонерiв на термiн один
рiк в складi трьох осiб. Питання, вiднесенi Статутом до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не
можуть бути переданi на вирiшення виконавчих органiв Товариства. Члени Наглядової ради Товариства не
можуть бути членами виконавчого органу та Ревiзiйної комiсiї.
8.3.2. Наглядова рада приймає рiшення, що вiдносяться до її компетенцiї, на своїх засiданнях. Кворум на
засiданнях визначається присутнiстю бiльшостi Загального числа обраних до складу Наглядової ради осiб.
Рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала бiльшiсть членiв Наглядової ради, що присутнi на
її засiданнi. Голова та члени Наглядової ради при голосуваннях мають по одному голосу. Перiодичнiсть, мiсце
проведення, порядок денний, час засiдань Наглядової ради визначаються її рiшеннями або рiшеннями її Голови.
Будь-яке питання, що вноситься будь-яким членом Наглядової ради повинне бути розглянуте на її засiданнi.
Голова Наглядової ради повинен на протязi трьох днiв зiбрати засiдання Наглядової ради пiсля отримання такої
вимоги вiд будь-якого члена Наглядової ради. Голова Наглядової ради повинен також зiбрати її засiдання у
вказаний термiн на вимогу Президента, Правлiння, Ревiзiйної комiсiї Товариства для розгляду питань, що ними
вносяться.
8.3.3. До виключної компетенцiї
Наглядової ради вiдноситься вирiшення наступних питань:
а) затвердження правил, процедур та iнших документiв Товариства, що регламентують дiяльнiсть Правлiння,
визначення органiзацiйної структури Товариства (в межах, що визначають Загальнi збори);
б) вирiшення питання про умови придбання та реалiзацiї Товариством на вторинному ринку акцiй, що
випускаються ним;
в) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;
г) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння
Товариства;
д) затвердження умов договору з Реєстратором цiнних паперiв Товариства;
е) вiдсторонення вiд виконання обов`язкiв Генерального директора (вiн же виконує обов`язки Голови Правлiння)
Товариства до моменту розгляду цього питання Загальними зборами акцiонерiв; призначення на цей термiн
виконуючого обов`язки Генерального директора iз числа членiв Правлiння;
є) визначення дати, мiсця проведення та порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, визначення
органiзацiйних складових забезпечення проведення Загальних зборiв;
ж) прийняття рiшень про участь Товариства у заснуваннi, придбаннi або продажу долi в iнших господарських
товариствах, неприбуткових органiзацiях;
з) контроль за дiяльнiстю Правлiння Товариства;
и) затвердження аудитора Товариства i умов угоди з ним;
i) надання доручень Правлiнню щодо органiзацiї виконання заходiв, направленних на пiдвищення ефективностi
дiяльностi Товариства;
ї) контроль виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;
й) iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства;
к) скасування будь-якого рiшення Правлiння або Голови Правлiння, що не вiдносяться до поточної господарської
дiяльностi Товариства, якщо такi рiшення за думкою Наглядової Ради можуть завадити iнтересам Товариства та
його акцiонерiв.
8.3.4. Рiшення Наглядової ради, що згiдно цього Статуту потребують попереднього погодження Президента
Товариства, можуть бути прийнятi тiльки пiсля отримання такого погодження.
Судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Призначено на посаду на загальних зборах акцiонерiв, що
вiбулись 15.04.2011 року.
Загальний стаж роботи:
З 25.01.1999р - Директор ТОВ "Полярний реєстр", за сумiсництвом з 07.09.2001р. уповноважений представник
Президента АТ "НОРД" по економiчним питанням.
22.01.1999 звiльнення
Ст.36 п.5 КЗпП переведення на iнше пiдприємство
23.01.1996 переведення АТ "НОРД" Начальник вiддiлу
18.01.1995 переведення АТ "НОРД" Заступник начальника вiддiлу
03.08.1992 прийом
АТ "НОРД" Економiст
01.08.1992 звiльнення
01.09.1987 прийом
Навчання в Донецькому державному унiверситетi
13.08.1987 звiльнення
Ст.38 КЗпП України вступ до навчального закладу

05.02.1986
20.01.1986
25.11.1985
22.04.1985
17.04.1985
03.01.1984

переведення ДВО "Електропобутмаш" Фрезерувальник
прийом
ДВО "Електропобутмаш" Слюсар-iнструментальник
звiльнення
прийом
Служба в армiї
звiльнення
Ст.36 п.3 КЗпП України заклик на вiйськову службу
прийом
ДВО "Електропобутмаш" Фрезерувальник

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Серія, номер, дата
Кількість за видами акцій
Дата
Кількість
Від загал.
видачі паспорту, орган, внесення акцій (штук) кількості акцій(%) прості іменні прості на привілейо привілейо
що видав
до реєстру
пред'явника
вані
в. на
іменні
пред'явн
0
Голова правлiння Сташенко Вiктор
ВС 047072 16.11.1999 д/н
0
0.00000000000
0
0
0
генеральний директор ПАТ Миколайович
Київським РВ ДДУ
"НОРД"
УМВС України в
Донецькiй областi
0
Заступник голови правлiння Жидков Вiталiй Васильович ВВ 074094 14.10.1997 д/н
0
0.00000000000
0
0
0
- Вiце - президент Групи
Кiровським РВ ДДУ
НОРД
УМВС України в
Донецькiй областi
0
Член правлiння - заступник Каргiн Владислав
ВА 595123 17.01.1997 д/н
0
0.00000000000
0
0
0
генерального директора з
Анатолiйович
Київським РВ ДМУ
економiчної полiтики
УМВС України в м.
Донецьку
0
Член правлiння - головний Мокроусова Тетяна
ВВ 403062 15.04.1998 д/н
0
0.00000000000
0
0
0
бухгалтер
Олександрiвна
Ленiнським РВ УМВС
України в м. Донецьку
0
Член правлiння - начальник Удоденко Iгор
ВА 670630 20.05.1997 д/н
0
0.00000000000
0
0
0
служби ЗТС
Олександрович
Ленiнським РВ УМВС
України у м. Донецьку
0
Член правлiння - директор
Спруцко Костянтин Iллiч
ВА 519640 19.11.1996 д/н
0
0.00000000000
0
0
0
фiлiї АТ "НОРД" "Завод
Кiровським РВДМУ
компресорiв"
УМВС України в
Донецькiй областi
0
Член правлiння - начальник Фендрiкова Анжела
ВА 515675 25.11.1996 д/н
0
0.00000000000
0
0
0
вiддiлу аналiзу, контролю,
Анатолiївна
Київським РВ ДМУ
прогнозування економiчної
УМВС України в
полiтики
Донецькiй областi
0
Голова Ревiзiйної комiсiї Андрєєва Олена
ВВ 169335 08.12.1997 д/н
0
0.00000000000
0
0
0
начальник бюро вiддiлу
Володимирiвна
Київським
аналiзу, контролю,звiтностi
РВДМУУМВС
фiнансової полiтики
України в Донецькiй
областi
0
Член наглядової ради Ландик Андрiй
СН 129052 11.10.1996 д/н
334694
12.39607407407
334694
0
0
перший заступник
Валентинович
Старокиївським МУ
генерального директора
ДУМВС України в м.
Києвi
0
Член наглядової ради
ТОВ "Iнновацiйнi системи" 31708945
д/н
10
0.00037037037
10
0
0
0
Член правлiння - секретар - Бiдюкова Анжела Сергiївна ВС 224112 02.03.2000 д/н
0
0.00000000000
0
0
0
старший iнспектор по
Кiровським РВ ДМУ
Посада

П.І.Б. посадової особи

контролю

УМВС України в
Донецькiй областi
Член ревiзiйної комiсiї Шабанова Неонiла Iванiвна ВВ 073056 23.10.1997 д/н
головний бухгалтер ТОВ
Куйбишевським
"ДЗГiЕПА"
РВУМВС України в м.
Донецьку
Член ревiзiйної комiсiї Стаценко Iрина Сергiївна
ВА 195769 22.12.1995 д/н
провiдний бухгалтер
Кiровським РВ ДМУ
УМВС України в
Донецькiй областi
Голова Наглядової ради Дубiнiн Сергiй Iванович
ВВ 108064 17.11.1997 д/н
уповноважений представник
Ленiнським РВУМВС
Президента по економiчним
України у м. Донецьку
питанням
Усього

0

0.00000000000

0

0

0

0

1

0.00003703704

1

0

0

0

245

0.00907407407

245

0

0

0

334950

12.40555555556

334950

0

0

0

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

Ідентифікаці
йний код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата
Кількість
Від загальної
внесення до акцій (штук) кількості акцій(%)
реєстру
. .

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

Ландик Андрiй Валентинович

Ландик Валентин Iванович

Серія, номер дата видачі та
найменування органу, який видав
паспорт
СН 129052 11.10.1996
Старокиївським РУ МУМВС
України в м. Києвi
СН 614863 12.12.1997
Старокиївським РУ МУ МВС
України в м. Києвi

0

Кількість за видами акцій

0.000000000000

Дата
Кількість
Від загальної
внесення до акцій (штук) кількості акцій(%)
реєстру

Прості на Привілейова Привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника

Прості
іменні
0

0

0

0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на Привілейова Привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника

. .

334694

12.396074074070

334694

0

0

0

. .

2117376

78.421333333330

2117376

0

0

0

2452070

90.817407407407

2452070

0

0

0

Усього

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

Чергові

Позачергові

X
15.04.2011
90.800000000000

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного це члени наглядової ради,
правлiння та ревiзiйної комiсiї.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання робочих органiв зборiв;
2. Затвердження регламенту проведення зборiв;
3. Розгляд рiчного звiту ПАТ "НОРД" за 2010 рiк;
4. Розгляд висновкiв ревiзiйної комiсiї ПАТ "НОРД" за 2010 рiк;
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту виконавчого органу,
висновкiв ревiзiйної комiсiї ПАТ "НОРД";
6. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства та визначення розмiру дивiдендiв за 2010 рiк;
7. Про визначення основних напрямкiв дiяльностi ПАТ "НОРД" на 2011 рiк;
8. Про обрання членiв наглядової ради;
9. Про обрання членiв правлiння;
10. Про обрання членiв ревiзiйної комiсiї;
11. Про внесення змiн до Статуту ПАТ "НОРД" шляхом викладення в новiй редакцiї;
12. Про затвердження Положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння; ревiзiйну комiсiю
та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
13. Про схвалення рiшення правлiння ПАТ "НОРД" про створення вiдокремлених пiдроздiлiв
згiдно Протоколу засiдання Правлiння ПАТ "НОРД" №18 вiд 12.11.2010 року.
По першому питанню вирiшили:
Обрати президiю в наступному складi:
Персонально : Ландик Валентин Iванович
Дубiнiн Сергiй Iванович
Горбаль Iгор Григорович
- обрати Головою зборiв Сташенко Вiктора Миколайовича
- для оформлення протоколу зборiв обрати секретарем зборiв Бiдюкову Анжелу Сергiївну.
По другому питанню вирiшили:
Затверджений наступний регламент роботи зборiв:
-по першому i другому питаннях - до 5 хв.
-доповiдь по третьому i сьомому питанню- до 40 хв.
-доповiдь по четвертому питанню - до 5 хв.
-по п'ятому та шостому питанню - до 5 хв.
-по восьмому, дев'ятому та десятому питанню
- до 10 хв.
-по одинадцятому, дванадцятому та тринадцятому питаннях
- до 5 хв.
-виступаючим - до 15 хв.
-вiдповiдi на питання - до 5 хв.
Пiдрахунок голосiв при голосуваннi з питань порядку денного даних загальних зборiв здiйснюється
зберiгачем ТОВ "Полярний Реєстр" на пiдставi додатку № 1 вiд 31.03.2011 року до Договору №1 вiд
10.01.2011 року на вiдкриття рахункiв в цiнних паперах власникам акцiй ПАТ "НОРД" та реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв, складеного станом на 15.04.2011 року.
По третьому питанню вирiшили:
Рiчнi результати дiяльностi ПАТ "НОРД" за 2010 рiк затвердити.
По четвертому питанню вирiшили:
Звiт ревiзiйної комiсiї ПАТ "НОРД" по перевiрцi фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного
товариства за 2010 рiк затвердити.
По п'ятому питанню вирiшили:
Затвердити бюджет ПАТ "НОРД" на 2011 рiк з врахуванням суттєвих параметрiв:
Доходи бюджету одержати за рахунок :
- чистої виручки та iнших надходжень у розмiрi 1 011 769 тис. грн.

Кошти бюджету направити на:
- поточнi витрати
970 328 тис. грн.
- витрати iнвестицiйної дiяльностi
22 000 тис. грн.
- iншi витрати, а саме:
- утримання соцiальної сфери
412 тис. грн.
- благодiйна допомога та спонсорськi витрати
500 тис. грн.
- утримання легкового транспорту
600 тис. грн.
- матерiальна допомога
100 тис. грн.
- iншi операцiйнi витрати
890 тис. грн.
Правлiнню ПАТ "НОРД" в 2011 роцi для отримання доходної частини бюджету:
а) забезпечити виробництво:
- холодильникiв та морозильникiв
590 000 штук
- машинокомплектiв
182 580 штук
б) органiзувати господарську дiяльнiсть товариства таким чином, щоб в умовах розвитку кризових
явищ у вiтчизнянiй економiцi мiнiмiзувати можливi втрати та не припустити збиткової роботи
пiдприємства;
в) пiсля виплати податкiв, направити кошти на iнвестицiйну й iншу операцiйну дiяльнiсть, у тому
числi на:
- придбання i виготовлення обладнання
7 750 тис. грн.
- капiтальний ремонт обладнання i будинкiв
5 850 тис. грн.
- капiтальне
будiвництво
8 400 тис. грн.
- на утримання соцiальної сфери
412 тис. грн.
По шостому питанню вирiшили:
У зв'язку iз збитками, отриманими вiд фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк,
виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи ПАТ "НОРД" за 2010 рiк не здiйснювати.
По сьомому питанню вирiшили:
Кластеру по продажам готової продукцiї органiзувати роботу iз споживачами продукцiї у
вiдповiдностi iз стратегiчною метою, середньостроковими задачами ПАТ "НОРД", забезпечити
реалiзацiю холодильникiв i морозильникiв, згiдно заявок дилерiв, у наступнi регiони:
Україна 200 000 штук
Росiя 185 000 штук
СНД 142 000 штук
Дальнє Зарубiжжя 110 000 штук
По восьмому питанню вирiшили:
До складу наглядової ради ПАТ "НОРД" обранi:
Ландик Андрiй Валентинович,
Дубiнiн Сергiй Iванович
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнновацiйнi системи".
Головою Наглядової ради обран Дубiнiн Сергiй Iванович.
По дев'ятому питанню вирiшили:
До складу правлiння обранi:
Сташенко Вiктор Миколайович
Жидков Вiталiй Васильович
Каргiн Владислав Анатолiйович
Мокроусова Тетяна Олександрiвна
Удоденко Iгор Олександрович
Спруцко Костянтин Iллiч
Фендрiкова Анжела Анатолiївна
Бiдюкова Анжела Сергiївна
Головою правлiння - генеральним директором ПАТ "НОРД" обирається Сташенко Вiктор
Миколайович.
По десятому питанню вирiшили:
До складу ревiзiйної комiсiї ПАТ "НОРД" обранi:
Андрєєва Олена Володимирiвна
Шабанова Неонiла Iванiвна
Стаценко Iрина Сергiївна
Головою ревiзiйної комiсiї обрана Андрєєва Олена Володимирiвна.
По одинадцятому питанню виiршили:
Затвердити змiни до Статуту Публiчного акцiонерного товариства "НОРД" шляхом викладення

Статуту у новiй редакцiї. Призначити Голову зборiв - Генерального директора ПАТ "НОРД"
Сташенко Вiктора Миколайовича уповноваженою особою для пiдписання Статуту в новiй редакцiї
та зареєструвати Статут в державних органах.
По дванадцятому питанню вирiшили:
Затвердити Положення про загальнi збори, наглядову раду, правлiння; ревiзiйну комiсiю.
По тринадцятому питанню вирiшили:
Створити на базi ПРАТ "Сервiсний центр НОРД" структурнi пiдроздiли по сервiсному
обслуговуванню та затвердити Положення про структурнi пiдроздiли по сервiсному
обслуговуванню, згiдно Протоколу засiдання Правлiння ПАТ "НОРД" №18 вiд 12.11.2010 року.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи ТОВ "Полярний Реєстр"
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

24823338

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АГ № 399261

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

27.09.2010

Міжміський код та телефон

(062) 301-49-91

Факс

(062) 341-29-64

Вид діяльності

Дiяльнiсть, пов'язана за банками даних

Опис

ТОВ "Полярний реєстр" є зберiгачем, у якого вiдкрити рахунки в цiнних
паперах власникам акцiй ПАТ "НОРД". Договiр № 1 укладено 10 сiчня
2011 року. На позачергових загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулись
15.10.2010р. було прийнято рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй
з документарної форми iснування в бездокументарну. У зв'язку з цим
було припинено договiр № 6 вiд 12.02.1998р. на ведення реєстру
акцiонерiв з реєстратором ТОВ "Полярний реєстр" (код ЄДРПОУ
24823338) 25.01.2011 року.

Повне найменування юридичної особи ТОВ Аудиторська фiрма "Контроль - Аудит"
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

22022137

Місцезнаходження

83086 Донецька область д/н м.Донецьк вул.Артема, 45

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

1132

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(062) 381-39-18

Факс

(062) 381-39-18

Вид діяльності

74.12.0 Послуги у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Опис

ТОВ "АФ "Контроль - Аудит" здiйснює аудиторську перевiрку рiчних
фiнансових звiтiв ПАТ "НОРД".

Повне найменування юридичної особи ВАТ "Нацiональний Депозитарiй України"
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Вiдкрите акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Київська область дн м. Київ вул. Б.Грiнченка, буд.3

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АВ № 189650

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 279-10-78

Факс

(044) 377-70-16

Вид діяльності

Дiяльнiсть, пов'язана за банками даних

Опис

ВАТ "Нацiональний Депозитарiй України" є депозитарiєм, який
обслуговує випуск акцiй ПАТ "НОРД". Договiр № Е-2513 укладено
16.12.2010 року.

Повне найменування юридичної особи ПрАТ "Народна фiнансово-страхова компанiя "Добробут"
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31093336

Місцезнаходження

04070 Київська область д/н м. Київ вул. Сагайдачного / Iгорiвська, буд.
10 / 5,а

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АВ № 546982

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

26.10.2010

Міжміський код та телефон

(044) 496-09-22

Факс

(044) 496-09-22

Вид діяльності

Страхування життя та накопичення; Iншi послуги у сферi страхування

Опис

Генеральний договiр страхування вантажiв № 102 вiд 20.08.2009 року.
Страхування всiх вантажiв, що належать страхувальнику.

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
Номер свідоцтва
реєстрації про реєстрацію
випуску
випуску
1
2
30.11.2010 256/05/1/10

Опис

Найменування органу, що
зареєстрував випуск
3
Донецьке тер.управлiння
Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку

Міжнародний
ідентифікаційний
номер
4
UA4000106777

Тип цінного
паперу
5

Форма існування та Номінальна
Кількість
форма випуску
вартість
акцій (штук)
(грн.)
6
Бездокументарна
Іменні

7
0.01

8
2700000

Загальна
Доля у
номінальна
статутному
вартість (грн.) капіталі,%
9
27000.00

10
100.000000
000000

Акцiї на торгiвельнiй бiржi у 2011 роцi не продавались. Заяви на лiстинг цiнних паперiв на органiзованих ринках (бiржах) не подавалась, намiрiв щодо випуску
будь-яких цiнних паперiв не приймались. Додаткової емiсiї акцiй не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 15.03.2005 року № 9/05/1/05 втратило чиннiсть.
На позчергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулись 15.10.2010 року було прийнято рiшення про дематерiалiзацiю акцiй з документарної форми iснування в
бездокументарну.

ОПИС БІЗНЕСУ
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПАТ "НОРД" - спецiалiзоване пiдприємство з виробництва побутових
компресiйних холодильникiв, морозильникiв, компресорiв та є
найбiльшим в Українi виробником електропобутової технiки.
Свою iсторiю Акцiонерне товариство "НОРД" веде з 1963 року, коли в
груднi був введений в експлуатацiю Донецький завод холодильникiв iз
проектною потужнiсть 71 тис.одиниць однокамерних холодильникiв на
рiк. Перший однокамерний холодильниц зiйшов з конвейера 26 грудня
1963 року. Вирiб повнiстю складався iз металевих деталей. З 1977 по
1991 завод мав назву Виробнице об'єднання Електропобутмаш", а з 1991
року був перетворений в Акцiонерне товариство "НОРД".
У 1965-1975 рр. здiйснено першу реконструкцiю заводу, що дало
можливiсть довести темпи виробництва до 340 тис.одиниць на рiк. У
1988-1992 рр. вiдбулася друга реконструкцiя виробництва iз
встановленням нових автоматизованих технологiчних лiнiй, що дало
можливiсть випускати дво- i багатокамернi холодильники. Проектна
потужнiсть становила 500 тис.холодильних приладiв на рiк. Пiсля
завершення реконструкцiї освоєно виробництво 50 нових моделей
холодильних приладiв i їх 115 модифiкацiй: вiд однокамерних до
чотирикамерних об'ємами вiд 140 до 350 л i морозильникiв об'ємами 100
i 200 л. У груднi 1993 року введено в експлуатацiю власне виробництво
компресорiв для холодильникiв i морозильникiв потужнiстю 500 тис.
компресорiв на рiк.
Одна iз найголовнiших вiх у розвитку пiдприємства - третя
реконструкцiя, здiйснена у 2000-2002рр., коли розпочався випуск
екологiчно чистих холодильних приладiв, якi працюють на
озонобезпечних речовинах. У сiчнi 2003 року завершенi роботи пiд
випуск компресорiв нового поколiння з високими енергетичними
характеристиками, потужнiсть виробництва доведена до 1 млн.одиниць
компресорiв на рiк.
ПАТ "НОРД" оснащене найновiтнiшим технологiчним обладнанням кращих
компанiй свiту Cannon, Galileo, Apros, Comi, Colines, Kurtz,
Lachenmeir та iншi.
З 1996 року на пiдприємствi запроваджена система управлiння якiстю за
мiжнародним стандартом з отриманням сертифiката мiжнародного органу
сертифiкацiї TUV CERT (Нiмеччина).
За високу якiсть виробiв i внесок у розвиток економiки України
Акцiонерне Товариство "НОРД" одержало ряд нагород, найвагомiшими з
яких є диплом лауреата Всеукраїнського Вiдкритого Рейтинга
популярностi i якостi "Колесо фортуни" в номiнацiї "Краще промислове
пiдприємство" за досягнення i збереження позицiй на вiтчизняному
ринку i розширення обсягiв експорту в країни Европи (м. Київ), диплом
переможця нацiонального конкурсу України з присвоєнням звання "Золота
торгова марка" (м. Київ), стало переможцем конкурсу "100 кращих
товарiв України", Всеукраїнської рейтингової програми "Гвардiя
технологiй"(м.Київ). За створення озонобезпечних, енергоефективних
холодильних приборiв, впровадження новiтнiх технологiй їх масового
виробництва пiдприємство удостоєно Державної премiї України в галузi
науки i технiки.
У 2009 роцi проведена велика робота по розробцi i впровадженню у

виробництво принципово нового модельного ряду холодильникiв SWIZER. У
2010 роцi розпочався випуск холодильних приборiв такого модельного
ряду. Представлений "НОРДом" холодильник-морозильник SWIZER став
переможцем регiонального етапу Всеукраїнського конкурсу "100
найкращих товарiв України" в 2011 роцi в номiнацiї "Побутова
технiка".
2011 рiк для ПАТ "НОРД" ознаменувався випуском ювiлейного двадцяти
мiлiонного холодильника, що зiйшов з конвейера 23 вересня.
Епохальною подiєю в життi пiдприємства в поточному роцi стало
прийняття Соцiального i морального кодексу робiтникiв холдингу "Група
НОРД". Основнi положення прийнятого кодексу спираються на мiжнароднi
трудовi норми, що встановленi в декларацiї Мiжнародної органiзацiї
працi. Завдяки цьому документу холдинг "Група НОРД" став в один ряд з
свiтовими торгiвельними марками, що додержуються принципу
соцiально-вiдповiдального виробництва i прагнуть розвивати
гуманiстичнi i рiвноправнi вiдношення в суспiльствi i бiзнесi.

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
ПАТ "НОРД" складається з таких структурних пiдроздiлiв, як:
цех № 1, що здiйснює завершальну зборку, випробування i пакування
холодильних приборiв;
цеха № 4, 6, 16, 25, виробництва №27, №29, №31 виробляють деталi,
вузли, прилади автоматики та iншi комплектуючi вироби, здiйснюють
фарбування, пакування;
цеха № 15, 30, пiдроздiл "Норд - Логiстик" обслуговують основне
виробництво, забезпечюючи його автотранспортом, енергоносiями,
здiйснюють ремонтнi роботи обладнання пiдприємства;
цех № 28 займається громадським харчуванням;
служба власної роздрiбної мережi що здiйснює функцiї з роздрiбної
торгiвлi побутової технiки, у тому числi i продукцiї пiдприємства.
З метою пiдвищення ефективностi взаємодiї процесiв виробництва i
сервiсного обслуговування продукцiї, управлiння витратами на
гарантiйно - технiчне обслуговування, у 2011 роцi в структурi
Товариства вiдбулося створення вiддiлу гарантiйно-техничного
обслуговування, якому пiдпорядковуються 25 фiрмових майстерень по
мiстах України i 50 авторизацiй.
Оптимiзацiя структури управляння, пiдвищення продуктивностi працi i
ефективностi виробництва, посилення контролю за якiстю технологiчних
процесiв викликало необхiднiсть у поточному роцi на базi цеха № 4 i
цеха № 21 створений цех № 4 по виготовленню випарника, внутрiшньої
шафи i магнiтного ущiльнювача та на базi цеха № 6 i цеха № 7
створений цех № 6 по виготовленню литних виробiв i металевих деталей
зовнiшньої шафи.
Пiдприємство має три фiлiї:
фiлiя ПАТ "НОРД" "Завод компресорiв", що розташований на
територiї ПАТ "НОРД", здiйснює виробництво рiзноманiтних моделей
компресорiв для холодильникiв i морозильникiв, що працюють на
екологiчно чистому iзобутанi R600а. У перспективах розвитку фiлiї випуск компресорiв нового поколiння, енергоспоживання яких вiдповiдає
класу "А+" i постiйне вдосконалення виробiв.

фiлiя ПАТ "НОРД" "Мiнi-машинобудiвний завод", розташований на
територiї ПАТ "НОРД", здiйснює проектування i виробництво
спецiального технологiчного обладнання, оснастки, ремонтно-механiчнi
та iнструментальнi роботи. У планах розвитку - створення
високоякiсної оснастки на новi моделi холодильникiв, виготовлення i
впровадження надсучасного спецiального технологiчного обладнання в
пiдроздiлах ПАТ "НОРД".
фiлiя ПАТ "НОРД" "Виробництво по випуску електропобутової
технiки", розташований у Кiровському районi м. Донецька у ВЕЗ
"Донецьк", займається випуском побутових одно- i двухкамерних
холодильникiв i морозильникiв. У перспективах розвитку - нарощування
потужностей виробництва холодильних приборiв для забезпечення випуску
600 тис.одиниць на рiк.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї не мали
мiсце.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
НАКАЗ № 3
"04" сiчня 2011 г м. Донецьк
"Про органiзацiю бухгалтерського
облiку й облiкової полiтики
пiдприємства"
Керуючись Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову
звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 996-ХIV, Положеннями
(стандартами) бухгалтерського облiку, iншими нормативно-правовими
актами, з метою дотримання пiдприємством єдиних принципiв i методiв
вiдображення господарських операцiй в облiку й складаннi фiнансової
звiтностi,
НАКАЗУЮ:
1. Здiйснити наступнi органiзацiйнi заходи щодо порядку ведення
бухгалтерського облiку на пiдприємствi:
1.1.
Доручити забезпечення бухгалтерського облiку в ПАО "НОРД"
вiддiлу аналiзу, контролю, звiтностi й прогнозування фiнансової
полiтики на чолi з головним бухгалтером.
1.2.
Бухгалтерський облiк вести вiдповiдно до Плану рахункiв,
затвердженим наказом МФУ вiд 30.11.99г № 291 i розробленим на його
основi робочим планом рахункiв, наведеним у додатку 1. Для
забезпечення необхiдної деталiзацiї облiкової iнформацiї дозволити
головному бухгалтеровi своїм розпорядженням уводити додатковi
субрахунку в робочий план рахункiв.
1.3.
Встановити строки надання цехами, службами, вiддiлами й
фiлiями звiтних форм, вiдповiдно до додатка 2.
1.4.
Використовувати для узагальнення iнформацiї про видатки
пiдприємства рахунку класу 9 "Видатки дiяльностi" без використання
класу 8 "Видатки по елементах".
1.5.
Застосовувати на пiдприємствi журнально-ордерну систему
облiку з використанням комп'ютерної системи "Корпоративна
iнформацiйно-аналiтична система ПАТ "НОРД".
1.6.
Щомiсяця складати журнали-ордера й iншi облiковi регiстри.
Роздруковану iнформацiю з комп'ютерної програми пiдписувати

бухгалтером, вiдповiдальним за складання облiкового регiстра.
1.7.
Данi журналiв-ордерiв вiдображати в Головнiй книзi
пiдприємства, що є пiдставою для складання фiнансової звiтностi.
Пiсля обробки журнали-ордера, iншi облiковi регiстри повиннi бути
пiдписанi головним бухгалтером або заступником головного бухгалтера
iз вказiвкою дати пiдписання.
1.8.
Для ведення бухгалтерського облiку у фiлiях створити окремi
бухгалтерськi служби на чолi з головним бухгалтером фiлiї, що
пiдкоряється безпосередньо головному бухгалтеровi головного
пiдприємства.
1.9.
Органiзувати ведення у фiлiях бухгалтерського облiку,
складання й надання фiнансової звiтностi в головне пiдприємство на
основi єдиних принципiв, методiв, описаних у даному наказi, для
формування зведеної фiнансової звiтностi пiдприємства.
1.10.
Фахiвцям цехiв, вiддiлiв i служб неухильно виконувати вимоги
працiвникiв бухгалтерiї по дотриманню порядку оформлення первинних
документiв i строку їхнього надання до звiту. За порушення вимог
бухгалтерiв, несвоєчасне складання документiв i звiтiв,
недостовiрнiсть вiдображення в них даних залучати фахiвцiв до
дисциплiнарної вiдповiдальностi. У випадках якщо документ складений з
порушенням законодавчих вимог, або взагалi не складений, або
вiдсутнiсть такого документа спричинило застосування фiнансових
санкцiй до пiдприємства, то адмiнiстрацiя в правi вирiшувати питання
про майнову вiдповiдальнiсть працiвника.
1.11.
З метою забезпечення вiрогiдностi даних бухгалтерського
облiку й фiнансової звiтностi здiйснювати iнвентаризацiю активiв i
зобов'язань вiдповiдно до Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних
коштiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей,
коштiв, документiв i розрахункiв, затвердженої наказом МФУ вiд
11.08.94р. № 69.
1.12.
Встановити наступнi строки проведення iнвентаризацiй:
незавершеного виробництва, основних матерiалiв, напiвфабрикатiв
власного виробництва в цехах - щомiсяця на 1-е число мiсяця, що
випливає за звiтним перiодом;
готової продукцiї - щокварталу;
коштiв у касi - щомiсяця;
запасiв сировини, матерiалiв, що комплектують виробiв,
пально-мастильних матерiалiв, запасних частин, тари на складах,
товарiв у магазинах - щорiчно за станом на 01 жовтня;
основних засобiв, нематерiальних активiв, малоцiнних необоротних
активiв, оснащення, МБП - щорiчно за станом на 01 листопада;
розрахункiв з покупцями, замовниками, постачальниками,
пiдрядниками, iншими дебiторами й кредиторами - щорiчно за станом на
01 сiчня;
при змiнi матерiально-вiдповiдальних осiб або виявлення фактiв
розкрадань або зловживань, псування цiнностей - вiдповiдно в момент
змiни або встановлення таких фактiв.
1.13.
Порядок проведення iнвентаризацiї, перелiк iнвентаризацiї
об'єктiв, члени комiсiї, строки проведення iнвентаризацiї,
вiдповiдальнi особи визначати письмовим наказом по пiдприємствi.
1.14.
З метою постiйного контролю схоронностi власностi ПАТ "НОРД"
провадити раптовi iнвентаризацiї й ревiзiї працiвниками служби по
захисту iнтересiв i охорони власностi, КРВ, вiддiлу аналiзу,
контролю, звiтностi й прогнозування фiнансової полiтики вiдповiдно до

розпоряджень керiвництва ПАТ "НОРД".
1.15.
Для пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi щорiчно
проводити аудиторськi перевiрки фiнансової звiтностi незалежною
аудиторською фiрмою.
2. Використовувати на пiдприємствi наступну облiкову полiтику:
2.1.
Порiг iстотностi при складаннi фiнансової звiтностi визначити
на рiвнi 1000 грн.
2.2.
Установити тривалiсть нормального операцiйного циклу для:
виробництва готової продукцiї - 1 мiсяць;
торгiвлi товарами - 1 мiсяць;
надання робiт, послуг - 1 мiсяць.
2.3.
Дозволяю змiнювати облiкову полiтику у випадках, якщо:
змiнюються статутнi вимоги пiдприємства;
змiнюються вимоги органа, що здiйснює функцiї по державному
регулюванню методологiї бухгалтерського облiку й фiнансової
звiтностi;
змiни, внесенi в облiкову полiтику, забезпечать бiльше достовiрне
вiдображення господарських операцiй.
2.4.
Встановити наступнi методи й принципи оцiнки активiв i
зобов'язань:
2.4.1. Основнi засоби, малоцiннi необоротнi активи (МНМА),
нематерiальнi активи, iнвестицiйна нерухомiсть:
до основних засобiв вiдносити матерiальнi активи, очiкуваний
строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року й
первiсна вартiсть яких бiльше 1000 грн. (з 2012г - бiльше 2500 грн.).
до малоцiнних необоротних активiв вiдносити матерiальнi активи,
очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше
одного року й первiсна вартiсть яких не бiльше 1000 грн. (не бiльше
2500 грн.), а також оснащення, пристосування й iнструмент незалежно
вiд їхньої вартостi.
до нематерiальних активiв вiдносити немонетарнi активи, якi не
мають матерiальної форми й можуть бути iдентифiкованi.
одиницею облiку вважати окремий об'єкт основних коштiв, iнших
необоротних матерiальних активiв, нематерiальних активiв.
нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснювати
прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання
(експлуатацiї), визначеного на рiвнi мiнiмально припустимих строкiв
корисного використання, установлених податковим законодавством.
лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв прийняти рiвної
нулю.
амортизацiю МНМА здiйснювати методом нарахування 100% вартостi в
першому мiсяцi використання об'єкта, оснащення й пристосувань прямолiнiйним методом у розмiрi 4% вартостi починаючи з мiсяця, що
настає за мiсяцем уведення в експлуатацiю.
амортизацiю нематерiальних активiв здiйснювати прямолiнiйним
методом протягом строку корисного використання (експлуатацiї),
визначеного на рiвнi мiнiмально припустимих строкiв корисного
використання, установлених податковим законодавством.
малоцiннi активи, що використовуються не бiльше одного року,
вважати малоцiнними й швидкозношуваними предметами (МШП).
нарахування зношування на МШП здiйснювати в розмiрi 100% вартостi
таких предметiв при передачi їх зi складу в експлуатацiю. Здiйснювати
ведення кiлькiсного облiку таких предметiв у розрiзi пiдроздiлiв

пiдприємства й матерiально-вiдповiдальних осiб до моменту їхньої
повної лiквiдацiї (списання з балансу).
при вибуттi переоцiнених необоротних активiв суму перевищення
попереднiх дооцiнок над сумою попереднiх уцiнок зараховувати в
нерозподiлений прибуток з одночасним зменшенням додаткового капiталу
в мiсяцi вибуття об'єкта облiку.
iнвестицiйну нерухомiсть вiдображати на дату балансу по первiснiй
вартостi, зменшеної на суму нарахованої амортизацiї з урахуванням
втрат вiд зменшення корисностi.
амортизацiю iнвестицiйної нерухомостi здiйснювати прямолiнiйним
методом протягом строку корисного використання (експлуатацiї),
визначеного на рiвнi мiнiмально припустимих строкiв корисного
використання, установлених податковим законодавством.
критерiєм подiлу об'єктiв операцiйної й iнвестицiйної нерухомостi
визнати площу об'єкта. Якщо бiльша частина площi об'єкта
використовується як iнвестицiйна нерухомiсть, то весь об'єкт
визнавати iнвестицiйною нерухомiстю.
2.4.2. Запаси:
одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважати найменування
запасiв.
аналiтичний облiк руху товарно-матерiальних цiнностей вiдображати
в бухгалтерiї, у магазинах, на складах, у цехах, пiдроздiлах i на
дiлянках у кiлькiсно - сумовому вираженнi.
оцiнку вибуття запасiв здiйснювати методом iдентифiкованої
собiвартостi.
спецодяг, виданий у пiдзвiт працiвникам, ураховувати на особистих
картках останнiх протягом усього встановленого строку її
використання.
при складаннi балансу здiйснювати оцiнку запасiв i вiдображати в
облiку й звiтностi по найменшiй iз двох оцiнок: первiсної вартостi
або чистiй вартостi реалiзацiї.
2.4.3. Дебiторська заборгованiсть:
протягом фiнансового року безнадiйна дебiторська заборгованiсть
може бути списана з балансу й вiднесена на iншi операцiйнi видатки
пiдприємства за рiшенням Наглядової ради ПАТ "НОРД".
2.4.4. Зобов'язання:
протягом фiнансового року безнадiйна кредиторська заборгованiсть
може бути списана з балансу й вiднесена на iншi операцiйнi доходи
пiдприємства за рiшенням Наглядової ради ПАТ "НОРД".
забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства не
створювати.
2.4.5 Фiнансовi iнвестицiї:
фiнансовi iнвестицiї враховувати за собiвартiстю.
2.4.5. Доходи й витрати:
суму доходiв вiдображати в бухгалтерському облiку вiдповiдно до
П(С)БО 15 "Дохiд".
оцiнку ступеня завершености операцiй по наданню послуг, виконанню
робiт здiйснювати методом вивчення обсягу виконаних робiт. У
бухгалтерському облiку доходи вiдображати пiсля оформлення акту про
виконанi роботи, наданi послуги.
витрати вiдображати в бухгалтерському облiку вiдповiдно до
П(С)БО 16 "Витрати".
здiйсненi витрати класифiкувати вiдповiдно до затвердженого
перелiку, погодженим з вiддiлом аналiзу, контролю, звiтностi й

прогнозування економiчної полiтики, у якому вiдображенi склад
постiйних i змiнних загальновиробничих витрат, адмiнiстративних,
витрат на збут, iнших операцiйних витрат.
для перерахування доходiв, витрат i руху грошових коштiв в
iноземнiй валютi середньозважений валютний курс вiдповiдного мiсяця
не використовувати.
2.4.6. Перiодичнiсть вiдображення вiдстрочених податкових активiв i
вiдстрочених податкових зобов'язань установити один раз у рiк на дату
рiчної фiнансової звiтностi.
2.4.7 Фiнансовi витрати:
- квалiфiкацiйним активом визнавати незавершенi капiтальнi
iнвестицiї з урахуванням iстотного часу, необхiдного для його
створення.
- iстотним часом для створення квалiфiкацiйного активу
вважати
строк, що становить бiльше шести мiсяцiв.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на головного бухгалтера ПАТ
"НОРД" Мокроусову Т.О.
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОРД"
за станом на 31.12.2011 р.

1.

Адресат

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) призначається для
власникiв цiнних паперiв та керiвництва ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "НОРД", фiнансова звiтнiсть якого перевiряється, i може
бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.
2.

Вступний параграф
2.1. Основнi вiдомостi про емiтента:

Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРД".
Код ЄДРПОУ: 13533086.
Мiсцезнаходження: 83112, м. Донецьк, пр. Жуковського, 2.
Дата державної реєстрацiї: 15.06.1993р. Виконавчим комiтетом
Донецької мiської ради. Дата за-мiни свiдоцтва у зв'язку зi змiною
найменування - 29.10.2010р.
Основнi види дiяльностi:
"
Виробництво електричних побутових приладiв;
"
Оптова торгiвля електропобутовими приладами;
"
Оптова торгiвля хiмiчними продуктами;
"
Надання кредитiв;
"
Будiвництво будiвель;
"
Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу.

2.2. Опис аудиторської перевiрки та описання важливих аспектiв
облiкової полiтики
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "НОРД", яка складає повний комплект фiнансової звiтностi:
"
Баланс станом на 31.12.2011р. (форма № 1);
"
Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк (форма № 2);
"
Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк (форма № 3);
"
Звiт про власний капiтал за 2011 рiк (форма № 4);
"
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк (форма № 5).
Для правильного розумiння, повiдомляємо, що концептуальна основа
складання та подання фiнансової звiтностi зовнiшнiм користувачам
'рунтується на вимогах Закону України "Про бухгал-терський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi" та Нацiональних положень (стандартiв)
бухгал-терського облiку, якi вимагають правдивого розкриття i подання
iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi,
послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та
змi-сту фiнансової звiтностi.
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та
положеннями Закону Укра-їни "Про аудиторську дiяльнiсть", iнших
законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї
бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту
рiшенням Аудиторської палати України №229/7 вiд 31березня 2011 року,
в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 "Формулювання думки та
надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки
у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та
параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". При складаннi
висновку (звiту) ми дотримувалися Вимог до аудиторського висновку при
розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв
облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011р. №1360.
Нами були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi
докази", що вiдповi-дають метi отримання достатнiх i прийнятних
аудиторських доказiв. У процесi виконання аудитор-ських процедур ми
звертали увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що
використовувала-ся нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази
необхiднi нам для об'рунтування аудиторської думки.
У своїй роботi ми використовували принцип вибiркової перевiрки. Пiд
час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування
i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних
пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих
помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на
об'рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а
також оцiнки вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним
вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в
Українi, чинним протягу перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора, включаючи оцiнку
ризикiв суттєвих викри-влень фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та
достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з

метою розробки аудиторських проце-дур, якi вiдповiдають обставинам, а
не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю
суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi
використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок,
виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової
звiтностi.
Прийнятою облiковою полiтикою Емiтента встановленi такi методи облiку
та принципи оцiнки активiв та зобов'язань:
1) На пiдприємствi застосовується журнально-ордерна систему облiку з
використанням ком-п'ютерної системи "Корпоративна
iнформацiйно-аналiтична система ПАТ "НОРД".
2) Порiг iстотностi при складаннi фiнансової звiтностi визначений на
рiвнi 1000 грн.
3) Одиницею облiку основних засобiв вважається окремий об'єкт, строк
отримання майбутнiх економiчних вигод вiд експлуатацiї якого бiльш
одного року. Матерiальнi активи зi строком корисного використання
(експлуатацiї) бiльш одного року, вартiстю менш 1000,00 грн.
вва-жаються малоцiнними необоротними матерiальними активами.
Згiдно до наказу про облiкову полiтику пiдприємства, нарахування
амортизацiї основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi
здiйснюється прямолiнiйним методом протягом строку корис-ного
використання (експлуатацiї), визначеного на рiвнi мiнiмально
припустимих строкiв корисного використання, установлених податковим
законодавством. Нарахування зносу на малоцiннi необоротнi матерiальнi
активи та бiблiотечнi фонди, згiдно до наказу про облiкову полiтику
пiдприємства здiйснюється у розмiрi 100% при введеннi в експлуатацiю,
оснащення й пристосувань - прямолiнiйним методом у розмiрi 4%
вартостi починаючи з мiсяця, що настає за мiсяцем введення в
експлуатацiю.
Критерiєм подiлу об'єктiв операцiйної й iнвестицiйної нерухомостi
визначається площа об'єкта. Якщо бiльша частина площi об'єкта
використовується як iнвестицiйна нерухомiсть, то весь об'єкт
визнається iнвестицiйною нерухомiстю.
4) До нематерiальних активiв вiдносяться немонетарнi активи, якi не
мають матерiальної фор-ми й можуть бути iдентифiкованi. Амортизацiя
нематерiальних активiв здiйснюється пря-молiнiйним методом протягом
строку корисного використання (експлуатацiї), визначеного на рiвнi
мiнiмально припустимих строкiв корисного використання, установлених
податко-вим законодавством.
5) Придбанi фiнансовi iнвестицiї вiдображаються у балансi по
собiвартостi, тобто за цiною придбання.
6) Зарахування на баланс пiдприємства придбаних запасiв здiйснюється
по первiснiй вартостi. Згiдно до наказу про облiкову полiтику
пiдприємства, оцiнку вибуття запасiв здiйснюється методом
iдентифiкованої собiвартостi. Спецодяг, виданий у пiдзвiт
працiвникам, урахову-ється на особистих картках останнiх протягом
усього встановленого строку її використан-ня.
При складаннi балансу здiйснюється оцiнка запасiв i вiдображається в
облiку й звiтностi по найменшiй iз двох оцiнок: первiсної вартостi
або чистiй вартостi реалiзацiї.
Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в
експлуатацiю, виклю-чається зi складу активiв (списується з балансу)
з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсно-го облiку таких
предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами протягом

строку їх фак-тичного використання.
7) Згiдно до наказу про облiкову полiтику резерв сумнiвних боргiв не
нараховується. Протягом фiнансового року безнадiйна дебiторська
заборгованiсть списується з балансу й вiдноситься на iншi операцiйнi
видатки пiдприємства за рiшенням Наглядової ради ПАТ "НОРД".
8) Резерви на забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам
пiдприємства не створюються.
9) Розрахунок вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань
здiйснюється вiдповiдно вимог до П(С)БО №17 "Податок на прибуток",
затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28 грудня
2000 р. № 353 один раз на рiк. Вiдстроченi податковi активи та
зо-бов'язання в промiжнiй фiнансовiй звiтностi не вiдображаються.
10) Протягом фiнансового року безнадiйна кредиторська заборгованiсть
списується з балансу й вiдноситься на iншi операцiйнi доходи
пiдприємства за рiшенням Наглядової ради ПАТ "НОРД". В балансi
поточнi зобов'язання вiдображаються по сумi погашення.
11) Визнання та вiдображення в облiку доходiв здiйснюється вiдповiдно
до вимог П(С)БО №15 "Доходи" на пiдставi принципу нарахування та
вiдповiдностi.
12) Визнання та вiдображення в облiку витрат здiйснюється вiдповiдно
до вимог П(С)БО 16 "Витрати" на пiдставi принципу нарахування та
вiдповiдностi. Витрати операцiйної дiяль-ностi групуються за
елементами iз застосуванням 9 класiв рахункiв.
13) Встановлена тривалiсть операцiйного циклу 1 мiсяць.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є
висловлення думки стосо-вно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в
усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуа-льною основою
фiнансової звiтностi.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського
облiку Емiтента за станом на кiнець останнього дня звiтного 2011
року.
3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та
достовiрне представлення фiнансової звiтностi
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i
достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi згiдно з вимогами
концептуальної основи фiнансової звiтностi, яка 'рунтується на
вимогах Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi" та Нацiональних положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього
кон-тролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення
фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв
бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок,
якi вiдповiдають обставинам.
4.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо
звiтностi на основi ре-зультатiв нашого аудиту.
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi
вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а

цiєї фiнансової
Ми провели аудит
ста-ндарти вимагають
також планування й

вико-нання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова
звiтнiсть не мiстять суттєвих викривлень.
У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено
проведення заглибленого ана-лiзу якостi ведення податкового облiку.
Ми не виключаємо, що подальшою податковою перевiр-кою можуть бути
виявленi викривлення.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських
доказiв щодо сум i роз-криття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур
залежав вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi в наслiдок шахрайства або помилок.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього
контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом
господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки ауди-торських
процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефектив-ностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдно-стi використаної облiкової
полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським
пе-рсоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази
для висловлення на-шої думки.
5.

Аудиторська думка щодо повного комплекту фiнансової звiтностi

Складання аудиторського висновку (звiту) щодо повного комплекту
фiнансової звiтностi регламентується МСА №700 "Формулювання думки та
надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА № 705 "Модифiкацiї
думки у звiтi незалежного аудитора".
5.1.

Пiдстави для висловлення модифiкованої думки

Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних
активiв та зобов'я-зань, оскiльки був призначений пiсля дати її
проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконували
iнвентаризацiйнi комiсiї, яким висловлено довiру, згiдно вимог МСА.
Аудитором були виконанi процедури, якi об'рунтовують думку, що активи
та зобов'язання наявнi.
Аудитор виражає свою незгоду з управлiнським персоналом з приводу
оцiнки основних за-собiв на дату балансу. Пiдприємством не проведена
переоцiнка об'єктiв основних засобiв до рiвня справедливої вартостi
вiдповiдно п.16. П(С)БО №7 "Основнi засоби", а також не розглядались
ознаки зменшення корисностi необоротних активiв вiдповiдно до вимог
П(С)БО №28 "Зменшення корисностi активiв".
5.2.

Загальний висновок аудитора (умовно - позитивний)

Висновок незалежного аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого
надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї
бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту
рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011
року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 705 "Модифiкацiя думки у
звiтi незалежного аудитора".
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги
стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з

Нацiональними положеннями (ста-ндартами) бухгалтерського облiку,
дiючими в Українi, якi вимагають правдивого розк-риття i подання
iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi,
послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та
змiсту фiнансової звiтностi.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у
параграфi "Пiдстава для висловлення модифiкованої думки", фiнансова
звiтнiсть подає достовiрну i справедливу iнформацiю в усiх суттєвих
аспектах про фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОРД" станом на 31.12.2011р. та її фiнансовi результати i рух
грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, вiдповi-дно до
Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в
Українi" та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
6.
6.1.

Iнша допомiжна iнформацiя
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства

Розрахунок чистих активiв проводиться вiдповiдно до вимог Методичних
рекомендацiї ДКЦПФР щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств № 485 вiд 17.11.2004р.
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства
(далi - АТ) розумiється величина, яка визначається шляхом
вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми
його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Для визначення вартостi чистих активiв складається
розрахунок за
даними
бухгалтерсь-кої звiтностi вiдповiдно
до
Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №2 "Баланс"
за-твердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р.
№87 зi змiнами
та доповнен-нями, зареєстрованого в Мiнiстерствi
юстицiї
України 21.06.99 р. №396/3689.
Розрахункова вартiсть чистих активiв ПАТ "НОРД" на кiнець звiтного
перiоду (на 31.12.2011р.) складає 135311 тис.грн. Вартiсть чистих
активiв ПАТ значно бiльша вiд розмiру статутного капiталу (27
тис.грн.), що вiдповiдає вимогам п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу
Украї-ни.
6.2.
Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю,
що пiдлягала ау-диту, та iншою iнформацiєю, що розкривається
емiтентом цiнних паперiв та пода-ється до Комiсiї разом з фiнансовою
звiтнiстю
Пiд час виконання завдання ми здiйснювали аудиторськi процедури щодо
виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою
звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що
розкривається емiтентом, у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть
аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену
аудитором фiнансову звiтнiсть".
В результатi проведення аудиторських процедур ми не отримали
аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво
викривлена в iншiй iнформацiї, що розкривається емiтентом та
подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
6.3.

Виконання значних правочинiв

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРД" у 2011 роцi не мало виконання
право-чинiв, якi вiдповiдно до ст.70 Закону України "Про акцiонернi
товариства" визнано значними (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв
товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi).
За даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Емiтента вартiсть
активiв на початок року складає 419416 тис.грн. Мiнiмальна сума
правочину, яка пiдлягає дослiдженню складає 41942 тис.грн. Нами були
виконанi процедури щодо перевiрки дотримання Емiтентом вимог
законодавства стосовно виконання значних правочинiв.
Згiдно п.8.3.10 Статуту Товариства до виключної компетенцiї
наглядової ради належить прийняття рiшення про вчинення значних
правочинiв Товариства в межах, встановлених законо-давством;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Товариства на суму,
що складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв балансової вартостi активiв
Товариства за даними останньої фiнансової звiт-ностi.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо
зробити висновок, що Товариство в усiх випадках дотримувалось вимог
законодавства щодо виконання значних пра-вочинiв.
6.4.
Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi
стану внутрiшнього ау-диту вимогам законодавства.
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного
управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону
України "Про акцiонернi товариства" було отри-мання доказiв, якi
дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи
корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України "Про
акцiонернi товариства" та вимогам Статуту.
Станом на 31.12.2011р. акцiями Емiтента володiли 2122 акцiонера (2115
- фiзичнi особи та 7 - юридичнi особи).
Формування складу органiв корпоративного управлiння Емiтента
здiйснюється
вiдповiдно до роздiлу 8 п. 8.1 Статуту, затвердженого загальними
зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНО-ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРД"
(протокол №24 вiд 15.04.2011р.).
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували
наступнi органи корпора-тивного управлiння:
Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган Товариства,
Наглядова рада - орган, що захищає iнтереси акцiонерiв, контролює
i регулює дiяльнiсть ви-конавчого органу,
Правлiння - виконавчий орган Товариства,
Ревiзiйна комiсiя - контролюючий орган Товариства, який здiйснює
перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння
вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 24 вiд 15.04.2011р.).
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується
Статутом, а також Положеннями: про Загальнi збори, про Виконавчий
орган (Правлiння), про Наглядову раду та про Ревiзiйну комiсiю.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений
Законом України "Про акцiонернi товариства" - до 30 квiтня. Термiн
проведення загальних зборiв акцiонерiв за результатами
фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк визначено 20 квiтня
2012 року.
Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає

термiнам визначеним Законом України "Про акцiонернi товариства" та
вимогам Статуту - не рiдше одного разу на квартал.
В Статутi Емiтента не передбачено обрання корпоративного секретаря. У
2011 роцi функцiї корпоративного секретаря виконує юридичний вiддiл
Товариства.
В Статутi Емiтента не передбачено запровадження в Товариствi
посади внутрiшнього ауди-тора.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного
товариства протягом звiт-ного року здiйснювався Ревiзiйною комiсiєю.
На момент здiйснення аудиторської перевiрки Ревi-зiйна комiсiя
завершила свою перевiрку за результатами фiнансово-господарської
дiяльностi за 2011 рiк.
Затвердження зовнiшнього аудитора - ТОВ Аудиторська фiрма
"Контроль - Аудит" вiд-бувалось у вiдповiдностi до вимог Статуту
Емiтента (рiшення Наглядової ради). Протягом звiтного перiоду не
вiдбувалось змiн зовнiшнього аудитора.
У 2011 роцi вiдбулись наступнi змiни у складi посадових осiб:
1. Голову Правлiння Горiна Олександра Миколайовича звiльнено з посади
31.01.2011р. рi-шенням Наглядової ради ПАТ "НОРД" у зв'язку з
закiнченням трудових вiдносин та переведенням на iншу роботу.
2. Член Правлiння Сташенко Вiктор Миколайович звiльнений 31.01.2011р.
рiшенням Нагля-дової ради ПАТ "НОРД" у зв'язку з переходом на iншу
посаду i призначений Виконуючим обов'яз-ки Голови Правлiння з
01.02.2011р. на термiн до наступних загальних зборiв акцiонерiв.
3. Виконуючого обов'язки Голови Правлiння Сташенко Вiктора
Миколайовича звiльнено з посади рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ "НОРД" 15.04.2011р. у зв'язку з переобранням.
4. Голова Ревiзiйної комiсiї Струпов Володимир Анатолiйович
звiльнений рiшенням Загаль-них зборiв акцiонерiв ПАТ "НОРД"
15.04.2011р. у зв'язку з закiнченням строку обрання.
5. Член Ревiзiйної комiсiї Ганжела Володимир Андрiйович звiльнений
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "НОРД" 15.04.2011р. у
зв'язку з закiнченням строку обрання .
6. Призначений на посаду Голови Правлiння Сташенко Вiктор Миколайович
рiшенням Зага-льних зборiв акцiонерiв ПАТ "НОРД" 15.04.2011р. на
строк 1 рiк.
7. Призначений на посаду Голови Наглядової ради Дубiнiн Сергiй
Iванович рiшенням Зага-льних зборiв акцiонерiв ПАТ "НОРД"
15.04.2011р. на строк 1 рiк.
8. Головою Ревiзiйної комiсiї призначена Андрєєва Олена Володимирiвна
рiшенням Загаль-них зборiв акцiонерiв ПАТ "НОРД" 15.04.2011р. на
строк 1 рiк.
9. Членом Ревiзiйної комiсiї призначена Шабанова Неонiла Iванiвна
рiшенням Загальних збо-рiв акцiонерiв ПАТ "НОРД" 15.04.2011р. на
строк 1 рiк.
На дату закiнчення аудиторської перевiрки вiдбулась змiна
Генерального директора (голови правлiння). А саме: рiшенням
наглядової ради Товариства (протокол вiд 16.02.2012 року) було
звi-льнено Сташенко Вiктора Миколайовича з посади Генерального
директора (Голови Правлiння) з 20 лютого 2012 року та звiльнено
Ландика Андрiя Валентиновича з членiв Наглядової ради з 16 лютого
2012 року в зв'язку з переходом на iнше мiсце роботи. На посаду
Генерального директора (Голови Правлiння) Публiчного акцiонерного
товариства "НОРД" призначено Ландика Андрiя Валентиновича (громадянин

України, паспорт СН №129052 виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України
в мiстi Києвi 11.10.1996 року, прописаний: 01021, м. Київ, вул.
Шовковична, буд. 10, кв. 2; IПН 2949612314) та визначено приступити
до виконання обов'язкiв з 21 лютого 2012 року.
Розглянувши стан внутрiшнього контролю Емiтента, ми вважаємо за
необхiдне зазначити наступне:
система внутрiшнього контролю спрямована на упередження,
виявлення i виправлення сут-тєвих помилок, забезпечення захисту i
збереження активiв, повноти i точностi облiкової докумен-тацiї та
включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль;
адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж
працiвниками Емiтента таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги
зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї
повноваження;
бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв. Емiтента,
достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i
подальший контроль:
керiвництво не в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку
внутрiшнього аудиту та його значимiсть i важливiсть.
Можна зробити висновок, що система корпоративного управляння
створена, але вимагає подальшого удосконалення. Система внутрiшнього
контролю Емiтента, за винятком згаданих обставин, створена та дiє.
6.5.
Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого
викривлення фiнансової звiт-ностi 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".
Нами були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших
працiвникiв суб'єкта госпо-дарювання, якi на думку аудитора, можуть
мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї
ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Нами
виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi, по сутi з використанням
деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми отримали розумiння
зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб'єкта господарювання, структу-ру
його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб
фiнансування, облiкову полi-тику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з
ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Ми не отримали доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть
того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок
шахрайства.
7.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аудиторська фiрма "Контроль - Аудит".

Код ЄДРПОУ: 22022137.
Мiсцезнаходження: 83001, м. Донецьк, вул. 50-рiччя СРСР, б. 150, офiс
309.
Телефон, факс: (062) 381-39-18, 381-39-17.
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №
1132, видано рiшен-ням Аудиторської палати України № 98 вiд 26 сiчня
2001 року. Термiн дiї продовжено рiшенням Аудиторської палати України
№ 221/3 вiд 04.11.2011р. до 04.11.2015р.
Виходцев Микола Вiкторович - сертифiкат аудитора серiя А № 001669,
виданий рiшенням Аудиторської палати України № 22 вiд 24 листопада
1994 року, продовжений рiшенням Аудитор-ської палати України № 194/1
вiд 25 вересня 2011р. Термiн дiї сертифiкату продовжено до 24
лис-топада 2013р.
8.

Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:

Вiдповiдно до Договору № 1602/1 вiд 16 лютого 2012 р. нами було
надано послуги з аудиту фiнансової звiтностi ПАТ "НОРД" за 2011 рiк.
Дата початку аудиту - 16 лютого 2012 року, дата закiнчення аудиту
- 05 квiтня 2012 року.

Директор Фiрми

М.В. Виходцев

/незалежний аудитор Сертифiкат аудитора серiї А № 001669,
термiн дiї сертифiкату продовжено
до 24 листопада 2013р./
05 квiтня 2012 року
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;
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення
на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг)
емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними
видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі
постачання
ПАТ "НОРД" - виробник побутових холодильних приладiв i компресорiв в
Українi, а також один з найпотужнiших пiдприємств галузi у Європi.
У 2011 роцi виготовлено 636951 холодильникiв, морозильникiв i
машкомплектiв. Iз загального обсягу випуску двокамернi i трьохкамернi
холодильники склали 306852 шт, морозильники - 72843 шт, що у
вiдсотковому вiдношеннi 62,5% i 14,8% вiдповiдно.
Темп росту до випуску холодильникiв i морозильникiв становить:
2011 рiк - 91,9%
(випуск склав 490606 одиниць);
2010 рiк - 119,8%
(випуск склав 551483 одиниць);
2009 рiк - 64,8 %
(випуск склав 460160 одиниць);
2008 рiк - 68,0 %
(випуск склав 710140 одиниць);
2007 рiк - 106,9%
(випуск склав 1044021 одиниць).

Випуск товарної продукцiї у дiючих цiнах у 2011 роцi склав 860050
тис.грн., що на 2,1 % менше нiж у 2010 роцi.
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї у поточному роцi
склав 962111 тис.грн., що на 13586 тис.грн. або на 1,4% бiльше нiж у
2010 роцi.
Реалiзацiя продукцiї Публiчного акцiонерного товариства "НОРД"
залежить вiд сезону. Динамiка вiдвантаження холодильникiв i
морозильникiв за три оснаннi роки складає:
у 2011 роцi: 1-й квартал - 78466 од.
2-й квартал - 160322 од.
3-й квартал - 174778 од.
4-й квартал - 77962 од.
у 2010 роцi: 1-й квартал
- 72383 од.
2-й квартал
- 158260 од.
3-й квартал
- 202775 од.
4-й квартал
- 124464 од.
у 2009 роцi: 1-й квартал
- 56560 од.
2-й квартал
- 136434 од.
3-й квартал
- 190270 од.
4-й квартал
- 100470 од.
Вiд так, можна зробити висновок, що найбiльший обсяг реалiзацiя
продукцiї припадає на лiтнi мiсяцi, а найнижчий - на зимовий перiод,
у зв'язку з чим, плануються обсяги виробництва продукцiї i фiнансовi
джерела.
Основними споживачами продукцiї пiдприємства у 2011 роцi були:
1. По Українi - ПрАТ "Торговий Альянс "НОРД" (м.Донецьк), ТОВ
"Домотехнiка-Норд"(м.Донецьк).
2. По ближньому зарубiжжю - ТОВ "Дiорiт-Технiс",
м.Каменьськ-Шахтинський (Росiя), ТОВ "Дiорiт-Сервiс",
м.Каменьськ-Шахтинський (Росiя).
3. По дальному зарубiжжю - Фiрма "JM Trade International" (Чехiя),
Фiрма "Pannon Dominum KFT" (Венгрiя).
Основнi ризики в дiяльностi Товариства можна видiлити наступнi:
1. Вiдсутнiй дiєвi механiзми захисту вiтчизняного виробника. Немає
державної структури, яка б цiлеспрямовано займалася сприянням
вiтчизняним виробникам на базi власних можливостей. Зменшення впливу
цього виду ризика не залежить вiд пiдприємства, а цiлком залежить вiд
прийняття або змiни на державному рiвнi законодавчих актiв, змiни
податкової та митної полiтики.
2. Кон'юктура ринку складної побутової технiки визначається спадом
виробництва. Враховуючи реалiї ринкiв збуту продукцiї Товариства та
нестабiльний стан української i зарубiжної економiк вiдбувається
сниження продажу продукцiї як на внутрiшньому, так i на зовнiшньому
ринках. Економiчнi труднощi негативно впливають i на конкурентiв. В
таких умовах Товариство розробило комплекс заходiв, направлених на
мiнiмiзацiю витрат на пiдприємствi, пошук нових i розвиток внутрiшнiх
ринкiв збуту. Товариство впроваджує новi технологiї виробництва щоб
випускати порiвняно з конкурентами якiсну дешеву продукцiю.
Продукцiя емiтента реалiзується через дiлерську мережу в Українi i
Росiї, а у дальне зарубiжжя - згiдно укладених контрактiв.
У 2011 роцi було закуплено сировини, матерiалiв, комплектуючих
виробiв на суму 634277,43 тис.грн. без НДС. Коливання курсiв
iноземних валют, нестабiльнiсть банкiвської системи, полiтичної
обстановки, ринкiв основної сировини, жорстка конкуренцiя з

iмпортними продавцями побутової технiки, а також категоричнi умови
постачальникiв працювати тiльки за передплатою, ускладнюють роботу
Товариства. З метою пiдтримки ефективностi дiяльностi ПАТ "Норд"
зроблено рiд заходiв по нiвелюванню негативних факторiв: скорочення
витрат виробництва, пошук альтернативних постачальникiв i ринкiв
збуту, розподiл закупiвель мiж постачальниками, використання нових
фiнансових iнструментiв та iнше. В поточному роцi зростання цiн на
ТМЦ склало в середньому 13,3%.
ПАТ "НОРД" є єдиним пiдприємством в Українi, що має завершений цикл
виробництва. Особливiстю стану розвитку галузi виробництва, в якiй
здiйснює дiяльнiсть Товариство, в останнi роки є початок дiяльностi
декiлька збиральних виробництв по випуску застарiлих моделей
побутової технiки провiдних свiтових марок по типу крупновузлової
зборки.
Не зважаючи на крiзиснi прояви в економiцi держави, в 2011 роцi
згiдно технiчного плану ПАТ "НОРД" був виконаний значний обсяг робiт.
Постiйно вiдбувались роботи, направленi на полiпшення якостi
продукцiї Товариства, розширенню асортименту продукцiї, роботи по
технiчному переозброєнню виробництва, що включають у себе
впровадження передових технологiй, механiзацiю та автоматизацiю
виробничих процесiв.
Вiдповiдно техничного плану ПАТ у 2011 роцi були виконанi роботи по
створенню та освоєнню нових виробiв (впровадженi у виробництво ХП
DRF-112 модельного ряду SWIZER i ДХ-237 модельного ряду Standart,
високоефективний компресор з показником Ке=1,7), впровадженню
передових технологiй (виконанi 6 заходiв).
Дiяльнiсть декiлька збиральних виробництв по випуску застарiлих
моделей побутової технiки провiдних свiтових марок по типу
крупновузлової зборки, вiдкритих останнiм часом в Українi, базується
на використаннi лiнiй старого обладнення, що не вiдповiдають
екологiчним та якiсним нормативам розвинених країн. ПАТ "НОРД" має
потужну сучасну виробницу базу для випуску якiсної продукцiї з
низьким енергоспоживанням.
В умовах значного зниження споживчого кредитування банками та
подорожчання iмпорта вiдбувається переорiентацiя на споживання
дешевої побутової технiки, тому складальне виробництво iмпортних
аналогiв в Українi зростає, що посилює контуренцiю з ПАТ "НОРД". Крiм
того, за останнiй час вiдбувається зростання iмпорту бiлоруської,
росiйської, корейської холодильної технiки (ТМ Атлант, INDESIT, LG,
BEKO).
В перспективах розвитку ПАТ "НОРД" у зв'язку з низькою
платоспроможнiстю населення збiльшення обсягiв виробництва i
нарощування потужностей не планується. В той же час, цей фактор по
сутi орiентує покупця на бiльш дешевi вiтчизнянi товари, що укрiплює
позицiї пiдприємства в Українi. Курсова складова бiзнесу робить бiльш
привабливу для европейцiв марку "НОРД" в порiвняннi з китайськими
аналогами. Тому планується збiльшення експорту в держави Европи.
Основним постачальником сировини, комплектуючих та матерiалiв для ПАТ
"НОРД", що займає бiльше 10 вiдсоткiв в загальному обсязi постачання,
є ПрАТ "Торговий альянс "Норд" (Україна), що забазпечує Товариство
на 93,2%. Поставляє такi матерiали, як чорний х/к i цвiтний прокат,
чавун, електротехнiчнi комплектуючи, смоли, полiстирол, компоненти
для виробництва пiнополiуретанової iзоляцiї, дроти та iнше.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За останнi п'ять рокiв довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Акцiонерного Товариства "НОРД" збiльшились на суму 7640,6 тис.грн.
Так, вкладено фiнансових iнвестицiй на суму 12322,3 тис. грн. у
пiдприємства ПАТ "Потенцiал" - 2100,0 тис.грн., ПАТ "Завод
"Електродвигун" - 10088,2 тис.грн., iншi пiдприємства - 134,1 тис.
грн. Реалiзовано фiнансових iнвестицiй за той ж перiод на суму 2664,4
тис.грн., списано фiнансових iнвестицiй - 53,2 тис.грн., повернуто
вкладень на суму 66,8 тис.грн. Крiм того, за той ж перiод придбано
довгострокових векселiв на загальну суму 3635,8 тис.грн., реалiзовано
- 5533,1 тис.грн.
ПАТ "НОРД" постiйно займається iнвестуванням коштiв в
модернiзацiю i переобладнення виробництва, запровадження новiтнiх
передових технологiй. Для цього придбано (виготовлено) i введено в
експлуатацiю за останнi п'ять рокiв таке обладнення:
Найменування обладнення Сума, тис.грн.
Термопластавтомати 2638,1
Лiнiя гальванопокриття 427,2
Лiнiя для виробництва полки 1678,9
Машина портативна координатно-вимiрювальна FARO 330,5
Установка Контролер для газового лиття 386,9
Течешукачi 372,5
Установка перевiрки електробезпеки 139,0
Комплект "Екоакустика" 130,6
Лiнiї термоформування
4570,2
Устаткування стереолiтографiї SLA 7000 3543,3
Лiнiї виробництва i плющення змiйовикiв 1098,4
Установка пакування холодильних приборiв
1195,3
Комплекс конвейерної пiдзборки 911,7
Лiнiя термоформування панелi внутрiшньої дверi 6487,0
Установка заливання дверей 2124,1
Лiнiя для виробництва ущiлювача дверi холодильника 394,0
Автомат формувальний
1221,5
Прес-автомати листоштампувальнi 383,1
Верстати для розточування отворiв, верстати агрегатнi
901,9
Лiнiя для виготовлення статора електродвигуна
558,6
СТО та оснастка 31025,9
Транспортнi засоби 1840,0
Збудовано i експлуатується оздоровчий центр
"Wellness-НОРД" (м. Донецьк) вартiстю 13009,4 тис.грн. У 2010 роцi
придбана земельна дiлянка пiд готельним комплексом "Готель-Норд" в
смт. Партенiт (АР Крим).
За останнi п'ять рокiв збудовано шiсть одиниць виробничих
будiвель на загальну суму 8809,6 тис. грн., придбано виробничих
будiвель на загальну суму 15968,1 тис.грн. За цей час вiдчудчено
основних засобiв на суму 3088,7 тис.грн., у т.ч. будiвлi, споруди,
передавальнi пристрої - 55,1 тис.грн., машини та обладнення - 1565,7
тис.грн.
У 2010 роцi придбано залiзничну под?їзну колiю на загальну
суму 2373,1 тис.грн.
Списання безнадiйної заборгованостi в ПАТ "НОРД"

здiйснюється, на пiдставi наказу про облiкову полiтику пiдприємства
та протоколiв засiдань Правлiння. За оснаннi п'ять рокiв було
списано заборгованостi на суму 2652,7 тис. грн., з них:
Рiк Найменування органiзацiї
Сума, тис.грн.
2007
Шахта iм.Петровського, м. Донецьк
15,1
2008
ВАТ "Донецький металургiйний завод ", м. Донецьк
12,4
2009
ТОВ "Компанiя НБН" 1609,1
ТОВ НТК "Содружество"
24,1
2010
ТОВ "Святогiрський завод мiнеральних вод"
862,5
2011
ТОВ "Ельта-сервiс" 2,5
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформацію 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
На 2012 рiк ПАТ "НОРД" планує фiнансування у достатньому
розмiрi для упровадження передових технологiй i виробництва нових
моделей холодильникiв. Наразi передбаченi:
1. Виготовлення СТО для виробництва нових моделей ХП - 5760,5
тис.грн.
2. Придбання оптико-електронної системи "тепловiзор" - 30,0 тис.грн.
ПАТ "НОРД" для здiйснення основного напрямку своєї
дiяльностi має три виробничi дiлянки загальною площею 217 251 кв.м.,
що розташованi у м.Донецьку в Ленiнському районi (пр.Жуковського, 2),
Кiровському районi (пр.Кобзаря, 2а) i Калiнiнському районi
(вул.Разенкова, 6).
Крiм того, деякi активи здаються в операцiйну оренду,
найвагомiшими з яких є майновий комплекс, що розташований в Донецькiй
областi у Волновахському районi в селищi Молодiжне в цiлях
виробництва холодильної технiки, а також комплекс обладнення, що
розмiщується у мiстi Красноармiйськ, вул. Днiпропетровська, 130 в
цiлях виробництва комплектуючих для компресора.
Виробничi потужностi ПАТ "НОРД" розрахованi на
виробництво 1300 тис. одиниць холодильникiв на рiк. У зв'язку з
кризисними проявами в економiцi збiльшення виробничих потужностей не
передбачається.
В ПАТ "НОРД" успiшно реалiзується програма по скороченню
використання озоноруйнуючих матерiалiв та тих, якi викликають
парниковий ефект. Для цього на пiдприємствi продовжується
використання екологiчно чистого хладогента R-600a (iзобутана),
озононеруйнуючого вспiнювання для ППУ, теплоiзоляцiї циклоiзопентану,
використовується обладнання для промивки дiталей та вузлiв
компресорiв i холодильного агрегату, що дає можливiсть скоротити
використання миючого засобу R1416.
Встановлення нових водогрiйних котлiв у котельнiй
пiдприємства дозволило зменшити використання газу на 35%, а також
знизити використання води. Сучасна електронiка обладнення пильно
контролює якiсть горiння, обсяг використання газу i води.
Використання такого обладнення дозволило зменшити викиди СО, СО2, НО2

в атмосферу. Реконструкцiя хiмводопiдготовки дозволила скоротити
витрати води у 3-4 рази на потреби котельної плюс суттєво зекономити
газ. Крiм того, така реконструкцiя запобiгла псуванню обладнання i
виключила можливiсть аварiйних ситуацiй. В минулому роцi введений в
експлуатацiю мереживний насос, який прокачує теплоносiй по всiй
системi. Встановлення насоса дозволило знизити витрати електроенергiї
в три рази. Знизились витрати води по пiдживленню до рiвня нижче, чим
передбачено нормами.
З метою скорочення тепловтрат, економiї електроенергiї на
опалення, на промисловому майданчику була встановлена мiнi - котельна
замiсть централiзованого опалення. Вартiсть проведених робiт склала
451,6 тис.грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Економiка пiдприємства в значнiй мiрi залежить вiд
прийняття законодавчих документiв та актiв, якi дозволяють працювати
в нормальному режимi вiтчизняному товаровиробнику, стану економiки
України (вiд макроекономiчних показникiв - рiвня iнфляцiї в країнi,
рiвня безробiття, вiдсотка росту промислового виробництва, тощо).
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
У 2011 роцi ПАТ "НОРД" сплатило штрафних санкцiй i пенi на
суму 160,1 тис.грн., у тому числi:
1
Штраф за порушення дiяльностi, пов?язаної з виробництвом та
обiгом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв 3,4 тис.грн.
2
Штраф за порушення норм валютного законодавства 11,0 тис.грн.
3
Штраф з ПДФО
1,7 тис.грн.
4
Штраф з податоку на прибуток
60,6 тис.грн.
5
Штраф за порушення порядку застосування РРО 1,2 тис.грн.
6
Штраф з ПДВ 56,2 тис.грн.
7
Штраф за поруш. норм з регулюв. обiгу готiвки
2,6 тис.грн.
8
Штраф з податку на землю
16,3 тис.грн.
9
Штраф за порушення договiрних умов 1,3 тис.грн.
10 Штраф з податоку за забруднення навкол.середовища
0,2 тис.грн.
11 Штраф за екологiчним податком
0,2 тис.грн.
12 Пеня з податку на прибуток 2,2 тис.грн.
13 Пеня з ПДВ 1,3 тис.грн.
14 Пеня з податку на землю 1,2 тис.грн.
15 Пеня з ПДФО 0,1 тис.грн.
16 Пеня за порушення договiрних умов
0,6 тис.грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
ПАТ "НОРД" здiйснює фiнансово-господарську дiяльнiсть на основi
повного госпрозрахунку, самофiнансування i самооплатностi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами
Нацiональних П(С)БО.
Витрати на податки здiйснюються у вiдповiдностi до чинного
податкового законодавства України.
Також Товариство отримує грошовi кошти, отримуючи кредити банкiв для
поповнення обiгових коштiв.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Специфiка виробництва та розрахункiв не обусловлює визначення
"портфелю" замовлень на наступний рiк.
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)
Головна задача пiдприємства - створення нових,
модернiзацiя серiйних моделей, упровадження нових технологiчних
процесiв, якi забезпечують високу якiсть виробляємих деталей, вузлiв,
виробiв в цiлому та виключення самої можливостi виготовлення
продукцiї з якими-небудь дефектами.
У 2010 роцi розпочався серiйний випуск нового модельного
ряду холодильникiв SWIZER. Модельний ряд SWIZER - це лише перший крок
в напрямку до покрашення споживчих можливостей холодильникiв.
ПАТ "НОРД" розроблений план розвитку виробництва холдингу
"Група НОРД" на перiод 2011-2013 рр.
У найближчi роки планується освоєння нового модельного
ряду ХП шириною 540мм в "економ - сегментi", що вбудовується у
кухоннi меблi. Одним з прiоритетних напрямкiв є модернiзацiя
холодильних i морозильних приладiв з метою досягнення
енергоефективностi класу "А+". Буде виконана велика робота з метою
покращення споживчої привабливостi холодильникiв типа "Комбi".
Зокрема, передбачається застосування нового виносного пульту
управлiння, холодильна камера збiльшеного об'єму буде укомплектована
серiйним плафоном. Також у перспективi упровадження двох моделей
холодильникiв "Комбi" з системою охолодження No Frost.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Полiтикою ПАТ "НОРД" у частинi дослiджень та розробок
нової технiки та технологiй є вироблена стратегiя iнновацiйного
розвитку.
Спираючись на оперативнi маркетинговi дослiдження
вiтчизняних i зарубiжних ринкiв побутової технiки в ПАТ "НОРД"
постiйно проводяться дослiдницькi та дослiдно-конструкторскi розробки
нових моделей побутової технiки та комплектуючих виробiв цiєї
технiки, а також їх удосконалення.
Прикладом дослiджень та розробок у 2011р. є впровадження
у виробництво ХП DRF-112 модельного ряду SWIZER i ДХ-237 модельного
ряду Standart. Розроблений i впроваджений у виробництво
високоефективний компресор Ке=1,7.
Сума витрат на випробування та розробки iнновацiйної
технiки та технологiй, що витрачена Товариством у 2011 роцi, склала
7507,0 тис.грн., у т.ч. придбання машин, обладнення та програмного
забезпечення iнновацiйного характеру - 1451,0 тис.грн.

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
Судовi справи, в яких ПАТ "НОРД" виступає вiдповiдачем:
1
ТОВ "ПРОВIД" - Порушення авторських прав - справа № 14/237
-Рiшення господарського суду Донецькiй областi вiд 18.05.2011г. У
позовi й зустрiчному позовi вiдмовлено.
2
Рябошапко А.П. - про усунення недолiку товару, сума позову 2 254
грн.,
Суворiвський районний суд м. Одеса 12.02.2012р.
У позовi
вiдмовлене
3
Загреб В.П. - про вiдшкодування збиткiв, заподiяних невиконанням
грошових зобов'язань, сума позову 1430 грн.50 коп. Артемiвський
мiський районний суд м. Артемовськ 17.02.2012р. У позовi вiдмовлене.
4
Паничев А.А. - про вiдшкодування матерiальної й моральної шкоди,
сума позову 1407 грн.
Костянтинiвський мiський районний суд м.
Костянтинiвка
18.11.2011р. У позовi вiдмовлене.
5
Гученко Г.Ю. - про захист прав користувачiв i обмiну товару
неналежної якостi
Дебальцевський мiський суд 12.04.2012р.
У
стадiї розгляду.
6
Самсонов А.В. - про вiдшкодування матерiальної й моральної шкоди
сума позову в розмiрi 11089,98 грн.
Феодосiйський мiський суд
1
6.02.2012р. У позовi вiдмовлене.
7
Ещенко Т.П. - Про безкоштовну замiну холодильника неналежної
якостi Новозаводський райсуд м. Чернiгова 23.12.2011р.
У стадiї
розгляду.
Судовi справи, в яких ПАТ "НОРД" виступає позивачем:
1
Струц Ю.С. - Про вiдшкодування матерiального збитку, заподiяного
пiдприємству - 36858,78 грн.
Святошинський райсуд м. Києва
08.12
.2011р. У стадiї розгляду.
2
Волкова К.С. - Про стягнення заборгованостi по кредитному
договору
Ленiнський райсуд м. Донецька
05.01.2012р.
У стадiї
розгляду.
3
ТОВ "Федком" - Про стягнення 614163 руб. РФ
Тринадцятий
арбiтражний апеляцiйний суд м. Санкт-Петербурга 16.02.2012р.
У
стадiї оскарження.
4
Дякiн Л.В. - Вiдшкодування матерiальної шкоди в розмiрi 15842,40
грн. (розкрадання на ж/д)
Стягнено рiшенням Ленiнського райсуду
0
1.11.2011р. Вiдшкодовується вiдповiдачем щомiсячним стягненням iз
з/плати.
5
Ряполов В.В. - Вiдшкодування матерiальної шкоди в розмiрi 530,82
грн. (розкрадання на ж/д)
Стягнено рiшенням Кiровського райсуду
2
0.11.2011р. Погашено п/п №476 вiд 30.11.2011р.
6
невстановленi особи Розкрадання на ж/д на суму 20647,00 грн.
Л
енiнське РВ ДГУ УМВС Укр. у Донецькiй областi
28.04.2011р.
Постанова про порушення кримiнальної справи.
В стадiї розгляду.
7
невстановленi особи Розкрадання на ж/д на суму 1355,70 грн. Кiров
ське РВ ДГУ УМВС Укр. у Донецькiй областi
28.03.2011р. Постанова
про визнання гр. позивачем. В стадiї розгляду.

Інша інформацію, 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
Головною стратегiчною цiллю ПАТ "НОРД" та Групи НОРД є:
1) досягнення лiдируючої позицiї в Українах та країнах СНД та
Схiдної Європи у сферi виробництва та реалiзацiї побутової технiки;
2) досягнення лiдируючої позицiї в Українi та у країнах СНД серед
порiвнюваннях пiдприємств з фiнансових результатiв дiяльностi.
Головним стратегiчним прiоритетом ПАТ "НОРД" та Групи НОРД є:
орiєнтацiя на випуск всiх видiв побутової технiки;
орiєнтацiя на випуск продукцiї, головною вiдмiнною особливiстю
якої буде комплексний
показник "Час iде - НОРД працює".
Чистий прибуток (збиток):
за 2011 рiк - 69568 тис.грн.;
за 2010 рiк - 32362 тис.грн.;
за 2009 рiк +180 тис.грн.;
за 2008 рiк -42951 тис.грн.;
за 2007 рiк +13 416,1 тис. грн.;
за 2006 рiк -4 568,9 тис. грн.;
за 2005 рiк +5 441,8 тис. грн.
Аналiз фiнансового стану:
1) Показники платоспроможностi (лiквiдностi) вiдображають можливiсть
пiдприємства погасити короткострокову заборгованiсть своїми легко
реалiзованими коштами.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К а.л.=0,01) на 01.01.2011р. та (К
а.л.=0,02) на 31.12.2011р. вiдповiдно не вiдповiдає нормативному
значенню (не нижче 0,2). Однак вiдносно низький рiвень грошових
коштiв на поточному рахунку пiдприємства станом на звiтну дату
говорить про їх високу обертаємость та про використання полiтики
оперативного управлiння грошовим потоком, в зв'язку з якою оборотнi
засоби були направленi на погашення заборгованостi перед
контрагентами з цiллю зниження рiвня кредиторської заборгованостi.
Промiжний коефiцiєнт покриття (К п.п. = 0,49) на 01.01.2011р. та (К
п.п. = 0,54) на 31.12.2011р. нижче нормативного значення (не нижче
0,7) i говорить про те, що пiдприємство нездатне за нетривалий час
погасити свої короткостроковi зобов'язання за рахунок грошових коштiв
i дебiторської заборгованостi.
Значення загального коефiцiєнта покриття (К о.п.= 0,61) на
01.01.2011р. та (К о.п.= 0,62) на 31.12.2011р. вiдповiдно нижче
нормативного значення (не нижче 1), що свiдчить про те, що у
пiдприємства недостатньо лiквiдних коштiв для виконання усiх своїх
зобов'язань.
Пiдприємство немає спроможностi погасити свої поточнi зобов'язання за
рахунок своїх оборотних активiв, що свiдчить про залежнiсть вiд
раптових зовнiшнiх факторiв.
2) Показники фiнансової стабiльностi характеризують ступiнь
захищеностi iнтересiв кредиторiв.
За станом на 31.12.2011 р. на 1 гривну власних коштiв доводиться 2,94
гривнi позикових коштiв вiдповiдно при нормативному значеннi не
вище 1, що говорить про високе залучення позикових коштiв.
Питома вага дебiторської заборгованостi у вартостi майна пiдприємства
на 01.01.2011 р. i на 31.12.2011 р. складає 25 % i 38 % вiдповiдно.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )
Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
221186.000
209990.000

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
118.000
94.000

Основні засоби, всього
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
221304.000
210084.000

1.Виробничого призначення
- будівлі та споруди
141152.000
135832.000
0.000
0.000
141152.000
135832.000
- машини та обладнання
65052.000
58522.000
118.000
94.000
65170.000
58616.000
- транспортні засоби
1690.000
1592.000
0.000
0.000
1690.000
1592.000
- інші
13292.000
14044.000
0.000
0.000
13292.000
14044.000
2.Невиробничого призначен
30862.000
29823.000
0.000
0.000
30862.000
29823.000
- будівлі та споруди
27599.000
27098.000
0.000
0.000
27599.000
27098.000
- машини та обладнання
1431.000
1447.000
0.000
0.000
1431.000
1447.000
- транспортні засоби
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- інші
1832.000
1278.000
0.000
0.000
1832.000
1278.000
Усього
252048.000
239813.000
118.000
94.000
252166.000
239907.000
Згiдно
до
наказу
про
облiкову
полiтику
Товариства
к
основним
засобам
Пояснення :
вiдносяться матерiальнi активи, строк експлуатацiї яких очiкується бiльш
одного року та вартiсть яких бiльш 1000,00 грн..
До малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться матерiальнi активи,
строк експлуатацiї яких очiкується бiльш одного року та вартiсть яких не бiльш
1000,00 грн., а також оснастку, пристосування та iнструмент незалежно вiд їх
вартостi.
Одиницею облiку вважається окремий об'єкт основних засобiв, iнших необоротних
матерiальних активiв.
Iнвестицiйна нерухомiсть вiдображається на дату балансу за первiсною вартiстю,
зменшеною на суму нарахованої амортизацiї з урахуванням втрат вiд зменшення
корисностi.
Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною
вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. За
перiод 2011 року на баланс Товариства надiйшло основних засобiв на суму 16338
тис .грн., у тому числi:
"
земельнi дiлянки - 27 тис.грн.;
"
iнвестицiйна нерухомiсть - 97 тис.грн.;
"
будинки, споруди та передавальнi пристрої - 1577 тис.грн.;
"
машини та обладнання - 6475 тис.грн.;
"
транспортнi засоби - 309 тис.грн.;
"
iнструменти, прилади та iнвентар - 451 тис.грн.;
"
iншi основнi засоби - 120 тис.грн.;
"
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 7282 тис.грн.
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. За перiод
2011 року на пiдприємствi вибуло основних засобiв на первiсну вартiсть 7045
тис.грн. та знос - 6790 тис.грн., у тому числi:
"
будинки, споруди та передавальнi пристрої - 29 тис.грн. (знос - 11
тис.грн.);
"
машини та обладнання - 1516 тис.грн. (знос - 1418 тис.грн);
"
транспортнi засоби - 651 тис.грн. (знос - 596 тис.грн.);
"
iнструменти, прилади та iнвентар - 244 тис.грн. (знос - 221 тис.грн.);
"
iншi основнi засоби - 13 тис.грн. (знос - 9 тис.грн.);
"
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 4592 тис.грн. (знос - 4535
тис.грн.)
Згiдно до наказу про облiкову полiтику пiдприємства нарахування зносу основних
засобiв здiйснювалося прямолiнiйним методом. Нарахування зносу на малоцiннi

необоротнi матерiальнi активи згiдно до наказу про облiкову полiтику
пiдприємства здiйснюється у розмiрi 100% в першому мiсяцi ви-користання, а
оснастки та застосувань - прямолiнiйним методом у розмiрi 4% вартостi в
кожному мiсяцi використання.. Сума нарахованого зносу (амортизацiї) за перiод
2011 року склала 28342 тис.грн., у тому числi:
"
iнвестицiйна нерухомiсть - 538 тис.грн.;
"
будинки, споруди та передавальнi пристрої - 6966 тис.грн.;
"
машини та обладнання - 13669 тис.грн.;
"
транспортнi засоби - 352 тис.грн.;
"
iнструменти, прилади та iнвентар - 708 тис.грн.;
"
iншi основнi засоби - 397 тис.грн.;
"
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 5712 тис.грн.
У звiтному перiодi вiдбулось внутрiшнє перемiщення з групи "Будинки. споруди
та передавальнi пристрої" до групи "Iнвестицiйна нерухомiсть" на первiсну
вартiсть 7350 тис.грн. та знос - 3773 тис.грн. та з групи "Iншi основнi
засоби" до групи "Машини та обладнання" на первiсну вартiсть 7703 тис.грн. та
знос - 6949 тис.грн.
Так, за станом на 31.12.2011р. на балансi ПАТ значаться основнi засоби на
первiсну вартiсть 566169 тис.грн., знос яких дорiвнює 336953 тис.грн. та
залишкова вартiсть - 229216 тис.грн.
Також, станом на 31.12.2011р. на балансi ПАТ значиться iнвестицiйна
нерухомiсть на первiсну вартiсть 22221 тис.грн., знос 11530 тис.грн. та
залишкову вартiсть - 10691 тис.грн.
Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться на типових картках (ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-2, ОЗ_7 та iн.), синтетичний - на рахунках класу 10 "Основнi засоби" та
механiзовано. На кожний придбаний об'єкт основних засобiв заводиться
iнвентарна картка та присвоюється iнвентарний номер.
Ступiнь зносу виробничих основних фондiв:
* будинки, споруди та передавальнi пристрої (у тому числi iнвестицiйна
нерухомiсть) - 43,9%;
* машини та обладнання - 70,8%;
* транспортнi засоби - 84,6%;
* iншi - 85,0%.
Ступiнь зносу невиробничих основних фондiв:
* будинки, споруди та передавальнi пристрої (у тому числi iнвестицiйна
нерухомiсть)- 22,4%;
* машини та обладнання - 70,3%;
* iншi - 40,5%.
Ступiнь використання виробничих основних фондiв:
* будинки, споруди та передавальнi пристрої - 87,5%;
* машини та обладнання - 89,2%;
* транспортнi засоби - 74,3%;
* iншi основнi засоби - 79,7%.
Ступiнь використання невиробничих основних фондiв:
* будинки, споруди та передавальнi пристрої - 64,2%;
* машини та обладнання - 55,9%;
* iншi основнi засоби - 69,2%.
Основнi засоби у податковiй заставi не знаходяться.
Облiковою полiтикою пiдприємства термiни використання основних засобiв,
малоцiнних необоротних матерiальних активiв, оснастки, пристосувань та
iнструменту не встановлюються. Натомiсть, кожного мiсяця строрюється комiсiя,
яка дослiджує об'єкти, визначає доцiльнiсть їх використання i видiляє тi, що
належать до списання.
Основними умовами користування основними засобами на пiдприємствi є
використання їх в належному робочому станi, обслуговування згiдно графiкiв
планово-попереджувальних ремонтiв, проведення ремонтiв у разi виникнення
поломок.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал
Скоригований статутний капітал
Опис

За звітний період
135311
27
27

За попередній період
207140
27
27

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(135311.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого
статутного капiталу(27.000 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

Дата виник
нення

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
Дата
корист. коштами погашення
(% річних)

Кредити банку, у тому числі :

X

0.00

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.00

X

X

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

X

0.00

X

X

д/н

0.00

0.000

д/н

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X

0.00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.00

X

X

За векселями (всього)

X

0.00

X

X

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

X

0.00

X

X

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

X

0.00

X

X

д/н

0.00

0.000

д/н

X

X

X

X

Податкові зобов'язання

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

Інші зобов'язання

X

396731.00

X

X

Усього зобов'язань

X

398178.00

X

X

Опис:

1447.00
0.00

Бiльш детальнiше iнформацiя про зобов'язання
наведена в примiтках к формi "Баланс".

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
31.01.2011
15.04.2011

Дата оприлюднення
Повідомлення у стрічці
новин
01.02.2011
15.04.2011

Вид інформації
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
Рік
1
2
3

Кількість зборів, усього
2009
1
2010
2011

У тому числі позачергових
0

2
1

1
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах ?
Так
Реєстраційна комісія
Акціонери
Реєстратор
Депозитарій
Інше
д/н

Ні

X
X
X
X

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 фондовго ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу ?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями ( таємне голосування )
Підняттям рук
Інше
д/н

Ні

X
X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді ?
Так
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства
Прийнятя рішення про зміну типу товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про
припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття
рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше
д/н
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні) ?

Ні
X
X
X
X
X
X
X

Ні
_____

Органи управління

Який склад наглядової ради ( за наявності )?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що правцюють у товаристві
Кількість представників державиі
Кількість представників акціонерів, що володіють більше10% акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

3
2
0
1
2
1

12
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____

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

Ні

Стратегичного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Іншi
д/н
Іншi

X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу в акціонерами _____
Ні
(так/ні) ?
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
д/н

Ні
X
X
X

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства ?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність )
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше
д/н

Ні
X
X
X
X
X

X

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію ? (так/ні)

Так
______

Кількість членів ревізійної комісії _____
осіб.
3
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____
12
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 )
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ ( юрист )
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар спостережної ради
Корпоративний секретар

Ні
Ні
Ні
Ні
Так
Ні
Ні

Ні
Ні
Так
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Так
Ні
Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами
Інше

Ні

Ні

Ні

д/н

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів,
наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань

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

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий Не належить до
орган
компетенції
жодного органу

Так
Так

Ні
Ні

Ні
Ні

Ні
Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так
Так
Так
Так
Так

Так
Так
Ні
Ні
Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

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)
Ні
______
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
Ні
акціонерного товариства ? (так/ні) ______
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Так
Положення про загальні збори товариства
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше
д/н

Ні

X
X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства ?
Інформація Публікується
у
розповсюджу
пресі,оприлюд
ється на
нюється в
загальних
загальнодосту
зборах
пній
інформаційній
базі ДКЦПФР
про ринок
цінних
паперів
Фінансова звітність, результати діяльності
Інформація про акціонерів, які володіють 10
відсотків та більше статутного капіталу
Інформація про склад органів управління
товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб АТ

Документи
Копії
Інформація
надаються для документів розміщується
ознайомлення надаються на власній
безпосередньо на запит
інтернет
в
сторінці
акціонера
акціонерному
акціонерного
товаристві
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Ні

Ні

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

Ні
X
X

X
X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше
д/н

Ні
X
X

X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років ? (так/ні) ______
Ні

З якої причини було змінено аудитора ?
Так

Ні
X
X
X

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів
Інше
д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році ?
Так
Ревізійна комісія
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше
д/н

Ні

X
X
X
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?
Так
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше

Ні

X
X
X
X
X

д/н

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

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

Ні
X
X
X

X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? _______________
Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?
Так
______
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі особа)?
Так
Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою

Ні
X
X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше

X
X

Згiдно вимог законодавства України

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) ______
Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття : ____________
яким органом управління прийнятий : д/н
_____________________________________________________________
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?
Ні
(так/ні) ______
укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________
д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________
д/н
недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням
на джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п

1
1
2
3

Основний вид продукції

2
холодильники
морозильники
комплектуючi деталi i вироби

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру
3
417763 штук
72843 штук
146345машинокомп

Обсяг виробництва
у грошовій формі
(тис.грн.)
4
597644.50
121482.30
140923.40

у відсотках до
всієї виробленої
продукції
5
69.49
14.12
16.39

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у грошовій формі
у відсотках до
формі (фізична
(тис.грн.)
всієї реалізованої
одиниця виміру
продукції
6
419342 штук
72186 штук
146345
машинокомплектiв

7
613005.00
125392.00
140923.00

8
56.63
11.58
13.02

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1

2

1
2

матерiальнi витрати (метал, сталь динамна , полiстирол, пiнополiуретан та iнше)
витрати на оплату працi та вiдрахування соцiальнi заходи

Відсоток від загальної собівартості
реалізованої продукції (у відсотках)
3
64.20
16.21

Підприємство___________________________________________________________
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРД"

Коди
Дата (рік, місяць, число)

2012

01

01

за ЄДРПОУ

13533086

за КОАТУУ

1410137700

Организаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

233

НЕ ВИЗНАЧЕНО
Орган державного управління_____________________________________________

за СПОДУ

0

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Територія______________________________________________________________

ВИРОБНИЦТВО ПОБУТОВИХ ЕЛЕКТРОПРИЛАДIВ
Вид економічної діяльності________________________________________________
29.71.0
за КВЕД
3970
Середня кількість працівників (1)____________
Одиниця виміру: тис. грн.
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
Адреса________________________________________________________________
83112 ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ М.ДОНЕЦЬК ПР-Т ЖУКОВСЬКОГО,
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
Б.2
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс на "31" грудня 2011 р.
Форма № 1

1801001

Код за ДКУД

Актив

Код рядка

На початок звітного
періоду

1

2

3

На кінець звітного
періоду
4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість

010

1640

первісна вартість

011

3097

3233

накопичена амортізація

012

( 1457 )

( 1803 )

020

6529

20381

залишкова вартість

030

244611

229216

первісна вартість

031

564323

566169

знос

032

( 319712 )

( 336953 )

справедлива (залишкова) вартість

035

--

--

первісна вартість

036

--

--

накопичена амортизація

037

( -- )

( -- )

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

23583

23586

Інші фінансові інвестиції

--

Незавершені капітальні інвестиції

1430

Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

Довгострокові фінансові інвестиції:
045

--

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

--

--

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

7555

10691

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

14774

22221

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 7219 )

( 11530 )

Відстрочені податкові активи

060

5337

--

Гудвіл

065

--

--

Інші необоротні активи

070

--

--

Гудвіл при консолідації

075

--

--

Усього за розділом І

080

289255

285304

ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси

100

13139

поточні біологічні активи

110

--

15226
--

незавершене виробництво

120

2465

2597

готова продукція

130

7797

7900

Товари

140

2050

9186

Векселі одержані

150

--

--

чиста реалізаційна вартість

160

75917

74940

первісна вартість

161

75917

74940

162

( -- )

( -- )

з бюджетом

170

8169

31496

за виданими авансами

180

6250

93889

З нарахованих дохідів

190

--

--

Із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

-2769

-3108

--

--

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

230

415

1532

у т.ч. в касі

231

70

197

в іноземній валюті

7176

240

907

Інші оборотні активи

250

9984

935

Усього за розділом II

260

129862

247985

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

282

200

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

17

--

280

419416

533489

Баланс
Пасив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал
Статутний капітал

300

27

27

Пайовий капітал

310

--

--

Додатковий вкладений капітал

320

--

--

Інший додатковий капітал

330

215294

212999

Резервний капітал

340

376

376

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

( 8557 )

( 78091 )

Неоплачений капітал

360

( -- )

( -- )

Вилучений капітал

370

( -- )

( -- )

Накопичена курсова різниця

375

( -- )

( -- )

Усього за розділом I

380

207140

135311

Частка меншості

385

--

--

Забезпечення виплат персоналу

400

--

--

Інші забезпечення

410

--

--

Cума страхових резервів

415

--

--

Cума часток перестраховиків у страхових резервах

416

--

--

Цільове фінансування

420

--

--

Усього за розділом II

430

--

--

Довгострокові кредити банків

440

--

--

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

5

--

Відстроченні податкові зобов'язання

460

--

--

Інші довгострокові зобов"язання

470

--

--

Усього за розділом III

480

5

---

ІI. Забеспечення наступних виплат і платежів

IIІ. Довгострокові зобов'язання

IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків

500

--

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями

510

60

5

Векселі видані

520

--

--

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

138705

382673

з одержаних авансів

540

59452

2379

з бюджетом

550

1751

1447

з позабюджетних платежів

560

--

--

зі страхування

570

3671

3530

з оплати праці

580

8346

7857

з учасниками

590

25

25

із внутрішніх розрахунків

600

--

--

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

605

--

--

Поточні зобов'язання за розрахунками:

Інші поточні зобов'язання

610

261

262

Усього за розділом IV

620

212271

398178

V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

630

--

--

640

419416

533489

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги
(421)
-ОСНОВНI ЗАСОБИ ТА IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ.
Згiдно до наказу про облiкову полiтику Товариства к основним засобам вiдносяться матерiальнi активи, строк експлуатацiї яких очiкується бiльш
одного року та вартiсть яких бiльш 1000,00 грн..
До малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться матерiальнi активи, строк експлуатацiї яких очiкується бiльш одного року та
вартiсть яких не бiльш 1000,00 грн., а також оснастку, пристосування та iнструмент незалежно вiд їх вартостi.
Одиницею облiку вважається окремий об'єкт основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв.
Iнвестицiйна нерухомiсть вiдображається на дату балансу за первiсною вартiстю, зменшеною на суму нарахованої амортизацiї з урахуванням

втрат вiд зменшення корисностi.
Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних
засобiв. За перiод 2011 року на баланс Товариства надiйшло основних засобiв на суму 16338 тис .грн., у тому числi:
"

земельнi дiлянки - 27 тис.грн.;

"

iнвестицiйна нерухомiсть - 97 тис.грн.;

"

будинки, споруди та передавальнi пристрої - 1577 тис.грн.;

"

машини та обладнання - 6475 тис.грн.;

"

транспортнi засоби - 309 тис.грн.;

"

iнструменти, прилади та iнвентар - 451 тис.грн.;

"

iншi основнi засоби - 120 тис.грн.;

"

малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 7282 тис.грн.

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. За перiод 2011 року на пiдприємствi вибуло основних засобiв на
первiсну вартiсть 7045 тис.грн. та знос - 6790 тис.грн., у тому числi:
"

будинки, споруди та передавальнi пристрої - 29 тис.грн. (знос - 11 тис.грн.);

"

машини та обладнання - 1516 тис.грн. (знос - 1418 тис.грн);

"

транспортнi засоби - 651 тис.грн. (знос - 596 тис.грн.);

"

iнструменти, прилади та iнвентар - 244 тис.грн. (знос - 221 тис.грн.);

"

iншi основнi засоби - 13 тис.грн. (знос - 9 тис.грн.);

"

малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 4592 тис.грн. (знос - 4535 тис.грн.)

Згiдно до наказу про облiкову полiтику пiдприємства нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснювалось прямолiнiйним методом протягом
строку корисного використання (експлуатацiї), визначеного на рiвнi мiнiмально припустимих строкiв корисного використання, установлених
податковим законодавством. Нарахування зносу на малоцiннi необоротнi матерiальнi активи згiдно до наказу про облiкову полiтику пiдприємства
здiйснюється у розмiрi 100% в першому мiсяцi ви-користання, а оснастки та застосувань - прямолiнiйним методом у розмiрi 4% вартостi в
кожному мiсяцi використання.. Сума нарахованого зносу (амортизацiї) за перiод 2011 року склала 28342 тис.грн., у тому числi:
"

iнвестицiйна нерухомiсть - 538 тис.грн.;

"

будинки, споруди та передавальнi пристрої - 6966 тис.грн.;

"

машини та обладнання - 13669 тис.грн.;

"

транспортнi засоби - 352 тис.грн.;

"

iнструменти, прилади та iнвентар - 708 тис.грн.;

"

iншi основнi засоби - 397 тис.грн.;

"

малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 5712 тис.грн.

У звiтному перiодi вiдбулось внутрiшнє перемiщення з групи "Будинки. споруди та передавальнi пристрої" до групи "Iнвестицiйна нерухомiсть"
на первiсну вартiсть 7350 тис.грн. та знос - 3773 тис.грн. та з групи "Iншi основнi засоби" до групи "Машини та обладнання" на первiсну вартiсть
7703 тис.грн. та знос - 6949 тис.грн.
Так, за станом на 31.12.2011р. на балансi ПАТ значаться основнi засоби на первiсну вартiсть 566169 тис.грн., знос яких дорiвнює 336953 тис.грн.
та залишкова вартiсть - 229216 тис.грн.
Також, станом на 31.12.2011р. на балансi ПАТ значиться iнвестицiйна нерухомiсть на первiсну вартiсть 22221 тис.грн., знос 11530 тис.грн. та
залишкову вартiсть - 10691 тис.грн.
Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться на типових картках (ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-2, ОЗ_7 та iн.), синтетичний - на рахунках класу 10 "Основнi
засоби" та механiзовано. На кожний придбаний об'єкт основних засобiв заводиться iнвентарна картка та присвоюється iнвентарний номер.
НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ.
Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 8 <Нематерiальнi активи>, затвердженого наказом Мiнiстерства
фiнансiв України № 242 вiд 18.10.1999р.
За станом на 01.01.2011 р. на балансi пiдприємства значились нематерiальнi активи (програмне забезпечення) на первiсну вартiсть 3097 тис.грн.,
знос - 1457 тис.грн. та залишкову вартiсть 1640 тис.грн.
У 2011 роцi вiдбулось надходження нематерiальних активiв вартiстю 180 тис.грн. та вибуття на первiсну вартiсть, яка дорiвнює знос - 44 тис.грн..
Нарахування зносу (амортизацiї) пiдприємством здiйснювалося прямолiнiйним методом виходячи зi строку корисного використання активу.
Згiдно до наказу про облiкову полiтику, строк корисного використання визначається по кожному об'єкту окремо в момент зарахування його на
баланс, виходячи зi строку використання подiбних активiв, морального зносу, що передбачується та iнших факторiв. Сума нарахованого зносу
(амортизацiї) за перiод 2011р. склала 390 тис.грн..
За станом на 31.12.2011р. на балансi пiдприємства значаться нематерiальнi активи на первiсну вартiсть 3233 тис.грн., знос - 1803 тис.грн. та
залишкову вартiсть 1430 тис.грн..
НЕЗВЕРШЕНЕ БУДIВНИЦТВО.
На 31.12.2011р. на балансi ПАТ значиться залишок капiтальних iнвестицiй у розмiрi 20381 тис.грн., а саме:
"

капiтальне будiвництво - 16801 тис.грн.;

"

не введенi в дiю придбанi основнi засоби - 2692 тис.грн.;

"

не введенi в дiю iншi необоротнi матерiальнi активи - 888 тис.грн.

ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ.
Бухгалтерський облiк довгострокових i поточних фiнансових iнвестицiй Товариства ведеться вiдповiдно до П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї",
затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України №91 вiд 26.04.2000 р.
На 31.12.2011р. на балансi ПАТ значаться довгостроковi фiнансовi iнвестицiї у розмiрi 23586 тис.грн., у тому числi:
"

акцiї ПАТ "Завод "Електродвигун" - 16747394,22 грн.;

"

акцiї ПАТ "Український науково - дослiдний i проектно - конструкторський iнститут побуто-вого машинобудування" - 34350,00 грн.;

"

акцiї ПАТ "Краматорський завод "Кондицiонер" - 2457971,15 грн.;

"

акцiї СЗАТ "МАЯК" - 36101,50 грн.;

"

акцiї ПАТ "Потенцiал" - 2401989,00 грн.;

"

акцiї ПрАТ "Сервiсний центр "НОРД" - 70000,00 грн.;

"

акцiї ПрАТ "Група НОРД" - 124000,00 грн.;

"

частка у статутному капiталi ТОВ "Норд-Пласт" - 271472,94 грн.;

"

частка у статутному капiталi ТОВ "Донецькiй завод газової та електричної побутової апарату-ри" - 480000,00 грн.;

"

частка у статутному капiталi ТОВ "Виробник України" - 1180,00 грн.;

"

частка у статутному капiталi ТОВ "Спортивний клуб настiльного тенiсу" - 6660,00 грн.;

"

частки у статутних капiталах ТОВ ПТП "Норд-Сервiс" на загальну суму 16592,40 грн.;

"

частка у статутному капiталi ТОВ "Норд - Комп'ютер" - 26250,00 грн.;

"

частка у статутному капiталi ТОВ "Домотехнiка - Норд" - 864500,00 грн.;

"

частка у статутному капiталi ТОВ "Iнтертехнiка" - 2120,00 грн.;

"

частка у статутному капiталi ТОВ "Кiнотавр" - 4500,00 грн.;

"

частка у статутному капiталi ТОВ "Гiпократ - Норд" - 6660,00 грн.;

"

частка у статутному капiталi ТОВ "Зевс - Норд" - 7368,00 грн.;

"

частка у статутному капiталi ТОВ "Українське - американське пiдприємство "Трiбо"" - 7500 грн.;

"

частка у статутному капiталi ТОВ "Iновацiйнi системи" - 2880,00 грн.;

"

частка у статутному капiталi ТОВ "Норд - Телеком" - 8550,00 грн.;

"

частка у статутному капiталi ТОВ "Стоматологiчний центр" - 3561,75 грн.;

"

частка у статутному капiталi ТОВ "Донбас - Плюс" - 4060,00 грн.

На 31.12.2011р. на балансi ПАТ поточнi фiнансовi iнвестицiї не значаться.
ЗАПАСИ.
Облiк запасiв товариства ведеться вiдповiдно до П(С)БО № 9 <Запаси>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 246 вiд
20.10.1999р.
Облiк товарно - матерiальних цiнностей здiйснювався на вiдповiдних рахунках бухгалтерського облiку.
За станом на 31.12.2011р. на балансi ПАТ значаться запаси на загальну вартiсть 34909 тис.грн., у тому числi:
1) виробничi запаси - 15226 тис.грн., а саме:
-

сировина та матерiали - 8256 тис.грн.;

-

купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби - 2627 тис.грн.;

-

паливо - 698 тис.грн.;

-

тара i тарнi матерiали - 300 тис.грн.;

-

будiвельнi матерiали - 18 тис.грн.;

-

запаснi частини - 3321 тис.грн.;

-

МШП - 6 тис.грн.;

2) незавершене виробництво - 2597 тис.грн.;
3) готова продукцiя - 7900 тис.грн.;
4) товари - 9186 тис.грн.
Зарахування на баланс пiдприємства придбаних запасiв здiйснюється по первiснiй вартостi.
При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi.
До МШП вiдносяться предмети строком використання меньш 1 року. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в
експлуатацiю, виключається зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв
за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами протягом строку їх фактичного використання.
Вiдображення в бухгалтерському облiку надходження, використання, вибуття i нарахування зносу малоцiнних i швидкозношуваних предметiв
вiдповiдає чинному законодавству.
ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ.
Аналiтичний та синтетичний облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 10 <Дебiторська заборгованiсть>,
затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 8 жовтня 1999 р. N 237.
Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї
продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю.
Станом на 31.12.2011р. дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги по первiснiй вартостi становить 74940 тис.грн.
За строками давнини дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги розподiляєть-ся:
"

до 12 мiсяцiв - 61448 тис.грн.;

"

вiд 12 до 18 мiсяцiв - 5426 тис.грн.;

" вiд 18 до 36 мiсяцiв - 8066 тис.грн.;
Резерв сумнiвних боргiв на пiдприємствi не нараховувався.
Основними дебiторами за товари, роботи, послуги є:
"

ПАТ "Український науково - дослiдний i проектно - конструкторський iнститут побутового машинобудування" - 262 тис.грн.;

"

ПрАТ "Торговий альянс "НОРД" - 3084 тис.грн.;

"

ПрАТ "Сервiсний центр "НОРД" - 7115 тис.грн.;

"

ТОВ "Донбас плюс" - 25183 тис.грн.;

"

ПрАТ "Iнтертехнiка" - 507 тис.грн.;

"

ТОВ "Домотехнiка - НОРД" - 23437 тис.грн.;

"

ПАТ "Краматорський завод "Кондицiонер" - 292 тис.грн.;

"

ТОВ "ДЗГ i ЕБА" - 14196 тис.грн.;

" ВАТ "Енергомашспецсталь" - 324 тис.грн.;

"

Iншi - 540 тис.грн.

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2011р. становить 31496 тис.грн., а саме:
"

по ПДВ - 31492 тис.грн.;

"

по збору за забруднення навколишнього середовища - 1 тис.грн.;

"

по iншим податкам i зборам - 3 тис.грн.

Дебiторська заборгованiсть за авансами виданими складає 93889 тис.грн., а саме:
"

Схiдна регiональна митниця - 1155 тис.грн.;

"

ПрАТ "Торговий Альянс "НОРД" - 193 тис.грн.;

"

ВАТ "Донецькмiськгаз" - 730 тис.грн.;

"

ТОВ "Домотехнiка - НОРД" - 65 тис.грн.;

"

ТОВ "Сервiс - Iнвест" - 658 тис.грн.;

"

ТОВ "Интертехника - Юг" (Росiя) - 87970 тис.грн.;

" ТОВ "Iнтертехнiка" - 198 тис.грн.;
" ТОВ "Євро Клас Трейд" - 361 тис.грн.;
" ТОВ "Iнформацiйнi технологiї" - 233 тис.грн.;
" ТОВ "Трансбуд" - 183 тис.грн.;
"

Iншi - 2143 тис.грн.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на суму 3108 тис.грн., складається з наступної заборгованостi:
"

за розрахунками з фондами соцiального страхування, Пенсiйним фондом - 452 тис.грн.;

"

за розрахункам по вiдшкодуванню нанесених збиткiв - 62 тис.грн.;

"

за розрахунками з пiдзвiтними особами - 4 тис.грн.;

"

за розрахунками по виплатам учасникам наслiдкiв аварiї на ЧАЕС - 11 тис.грн.;

"

за розрахунками з оплати працi - 138 тис.грн.;

" за розрахунками з дебiторами за необоротнi активи - 52 тис.грн. (у тому числi ТОВ "Домотехнiка - НОРД" - 50 тис.грн.);
"

за розрахунками з дебiторами по операцiйнiй орендi - 522 тис.грн., у тому числi:

-

ПАТ "Український науково - дослiдний i проектно - конструкторський iнститут побуто-вого машинобудування" - 73 тис.грн.;

-

ТОВ "ДЗГ i ЕБА" - 66 тис.грн.;

-

ПрАТ "Торговий альянс "НОРД" - 37 тис.грн.;

-

ПАТ "Завод "Електродвигун" - 87 тис.грн.;

- ТОВ "Донбас Плюс" - 94 тис.грн.;
- ТОВ "Українсько - американське пiдприємство "ТРIБО" - 79 тис.грн.;
-

Iншi - 86 тис.грн.

"

за розрахунками з iншими кредиторами - 1867 тис.грн.

Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2011р. становлять 935 тис.грн., а саме:
"

податкове зобов'язання з ПДВ - 108 тис.грн.;

"

податковий кредит по ПДВ - 825 тис.грн.;

"

грошовi документи (бланки суворої звiтностi) - 2 тис.грн.

В течiї звiтного перiоду згiдно протоколам засiдання правлiння ПАТ "НОРД" (протоколи № 2 вiд 25.02.2011р., № 8 вiд 30.05.2011р.,№ 12 вiд
30.06.2011р.) було списано безнадiйної дебiторської заборгованостi на суму 5183,07 грн..
ВИТРАТИ МАЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ
За станом на 31.12.2011р. на балансi Товариства значаться витрати майбутнiх перiодiв у розмiрi 200 тис.грн., а саме: витрати на пiдписку
перiодичних видань, вартiсть патентiв та лiцензiй, страховi платежi та iншi.
ГРОШОВI КОШТИ.
Облiк касових операцiй, операцiй по розрахунковому рахунку ведеться вiдповiдно до Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй
валютi в Українi, затвердженим постановою Правлiння Нацiонального банку України № 637 вiд 15.12.2004 р.
За станом на 31.12.2011 р. на балансi Товариства значиться залишок коштiв у розмiрi 8708 тис.грн., а саме:
"

в нацiональнiй валютi у розмiрi - 1532 тис.грн.;

"

в iноземнiй валютi - 7176 тис.грн.

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi за мiсцями знаходження:
"

у касi - 197 тис.грн.;

"

на поточних рахунках у банках - 1300 тис.грн.;

"

грошовi кошти в дорозi - 35 тис.грн.

Грошовi кошти в iноземнiй валютi за мiсцями знаходження:
"

на поточних рахунках у банках - 7106 тис.грн.;

"

на iнших рахунках - 70 тис.грн.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.
Аналiтичний та синтетичний облiк зобов'язань ведеться згiдно вимогам П(С)БО 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 31 сiчня 2000 р. N 20.
Зобов'язання - це заборгованiсть пiдприємства, що виникла внаслiдок минулих подiй i погашення якої, як очикується, приведе до зменшення
ресурсiв пiдприємства.
Поточнi зобов'язання за станом на 31.12.2011р. складають 398178 тис.грн.
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями складає 5 тис.грн., а саме заборгованiсть за договором фiнансового лiзингу з ТОВ
"Потенцiал", а саме: № 31024 вiд 26.01.2009р..
Основними кредиторами за товари, роботи, послуги є:

"

ПАТ "Краматорський завод "Кондицiонер" - 983 тис.грн.;

"

ПрАТ "Торговий альянс "НОРД" - 362193 тис.грн.;

"

ПрАТ "Iнтертехнiка" - 27 тис.грн.;

"

ПАТ "Український науково - дослiдний i проектно - конструкторський iнститут побутового машинобудування" - 722 тис.грн.;

"

ТОВ "Домотехнiка - НОРД" - 859 тис.грн.;

"

ТОВ "Донбас Плюс" - 14125 тис.грн.;

"

ПрАТ "Сервiсний центр "НОРД" - 1143 тис.грн.;

" ТОВ "ДЗГ i ЕБА" - 73 тис.грн.;
" ПрАТ "Страхова компанiя "Кремень" - 846 тис.грн.;
" ТОВ "Конвент" - 487 тис.грн.;
"

Iншi - 1215 тис.грн.

Зобов'язання з одержаних авансiв складають 2379 тис.грн., а саме аванси одержанi вiд:
" ПрАТ "Торговий Альянс "НОРД" - 1145 тис.грн.;
" ТОВ "Домотехнiка - НОРД" - 565 тис.грн.;
" Iншi - 669 тис.грн.
Зобов'язання за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2011р. становлять 1447 тис.грн., а саме:
"

по податку на землю - 210 тис.грн.;

" по податку на прибуток - 48 тис.грн.;
"

по податку з доходiв фiзичних осiб - 1189 тис.грн.

Зобов'язання зi страхування складають 3530 тис.грн., а поточнi зобов'язання з оплати працi на кiнець року складають 7857 тис.грн..
За станом на 31.12.2011р. на балансi Товариства значиться заборгованiсть за розрахунками з учасниками у розмiрi 25 тис.грн., а саме
заборгованiсть за дивiдендами. У звiтному перiодi дивiденди не нараховувались та не сплачувались.
Станом на 31.12.2011р. iншi поточнi зобов'язання складають 262 тис.грн., а саме:
"

за розрахунками з пiдзвiтними особами - 20 тис.грн.;

"

за розрахунками з iншими кредиторами - 242 тис.грн.

В течiї звiтного перiоду згiдно протоколам засiдання правлiння ПАТ "НОРД" (протоколи № 2 вiд 25.02.2011р., № 5 вiд 31.03.2011р., № 8 вiд
30.05.2011р., № 12 вiд 30.06.2011р., № 13 вiд 30.07.2011р., № 17 вiд 29.09.2011р.) було списано безнадiйної кредиторської заборгованостi на суму
4937,58 грн..
СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ.
За станом на 31.12.2011р. згiдно до Статуту ПАТ "НОРД", заявлений, зареєстрований та сплачений статутний капiтал пiдприємства складає
27000,00 грн. (Двадцять сiм тисяч гривень 00 копiйок), що подiлений на 2700000 (Два мiльйона сiмсот тисяч) простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 0,01 грн. (0 гривень 01 копiйка) кожна.
Аналiтичний облiк Статутного капiталу вiдбувався на рахунку 40 "Статутний капiтал" та вiдповiдає дiючому законодавству.
IНШIЙ ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ.
За станом на 31.12.2011р., на балансi ПАТ "НОРД" значиться iнший додатковий капiтал у розмiрi 212999 тис.грн., а саме:
"

фонд дооцiнки необоротних активiв - 182115 тис.грн.;

"

фонд безкоштовно отриманих активiв - 9051 тис.грн.;

"

iнший додатковий капiтал - 21833 тис.грн.

У звiтному перiодi вiдбулось зменшення на суму дооцiнки списаних необоротних активiв 34 тис.грн..
Фонд безкоштовно отриманих активiв в течiї звiтного перiоду зменшився на суму зносу списаних ранiше безкоштовно отриманих активiв, а саме
на 2261 тис.грн.
РЕЗЕРВНИЙ КАПIТАЛ.
На 31.12.2011р. на балансi ПАТ значиться резервний капiтал у розмiрi 376 тис.грн.. За перiод 2011 року розмiр резервного капiталу не змiнився.
НЕРОЗПОДIЛЕНИЙ ПРИБУТОК (НЕПОКРИТИЙ ЗБИТОК).
За станом на 31.12.2011 р. на балансi ПАТ "НОРД" значиться непокритий збиток у розмiрi 78091 тис.грн. За звiтний перiод нерозподiлений
прибуток (станом на 01.01.2011р. - 8557 тис.грн.) зменшився на суму збитку, отриманого за результатами роботи за 2011 рiк у розмiрi 69568
тис.грн., а також вiдкоригований - збiльшений на суму дооцiнки списаних необоротних ак-тивiв у розмiрi 34 тис.грн..
Голова Правлiння

________

Ландик Андрiй Валентинович

Головний бухгалтер

________

Мокроусова Тетяна Олександрiвна

Коди

Підприємство___________________________________________________________
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРД"
Дата (рік, місяць, число)
Територія______________________________________________________________
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

2012

01

за ЄДРПОУ

13533086

за КОАТУУ

1410137700

Орган державного управління_____________________________________________
НЕ ВИЗНАЧЕНО

за СПОДУ

Организаційно-правова форма господарювання ______________________________

за КОПФГ

Вид економічної діяльності________________________________________________
ВИРОБНИЦТВО ПОБУТОВИХ ЕЛЕКТРОПРИЛАДIВ

за КВЕД

01

0

29.71.0

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2011 р.
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1

Код рядка
2

За звітний період
3

За попередній період
4

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

010

1082451

1077122

Податок на додану вартість

015

( 119948 )

( 127559 )

Акцизний збір

020

( -- )

( -- )

025

( -- )

( -- )

Інші вирахування з доходу

030

( 392 )

( 1038 )

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

035

962111

948525

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 877639 )

( 828791 )

Валовий:
Прибуток

050

Збиток

055

84472
( -- )

119734
( -- )

Інші операційні доходи

060

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

061

Адміністративні витрати

070

( 64600 )

( 72695 )

Витрати на збут

080

( 78350 )

( 69344 )

Інші операційні витрати

090

( 35102 )

( 30039 )

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

091

( -- )

( -- )

27297
--

18964
--

Фінансові результати від операційної діяльності:
Прибуток

100

Збиток

105

Дохід від участі в капіталі

110

--

Інші фінансові доходи

120

--

--

Інші доходи

130

2572

8392

Фінансові витрати

140

( -- )

( -- )

Втрати від участі в капіталі

150

( -- )

( -- )

Інші витрати

160

( 213 )

( 5689 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

( -- )

( -- )

-( 66283 )

-( 33380 )
--

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
Прибуток

170

Збиток

175

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

176

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

177

-( 63924 )
--

( -- )

-( 30677 )
--

( -- )

V

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

( 5644 )

( 1685 )

--

--

Фінансові результати від звичайної діяльності:
Прибуток

190

Збиток

195

--

--

( 69568 )

( 32362 )

Надзвичайні:
Доходи

200

Витрати

205

( -- )

( -- )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( -- )

( -- )

Частка меншості

215

--

--

--

--

Чистий:
Прибуток

220

Збиток

225

Забезпечення матеріального заохочення

226

--

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

131

--

--

--

( 69568 )

( 32362 )
--

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код рядка

1

За звітний період

2

За попередній період

3

4

Матеріальні затрати

230

675569

652627

Витрати на оплату праці

240

124119

117787

Відрахування на соціальні заходи

250

47578

44963

Амортизація

260

27627

28700

Інші операційні витрати

270

106127

136358

Разом

280

981020

980435

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код рядка

1

За звітний період

2

За попередній період

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

(

25.76593000)

(

11.98593000)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

(

25.76593000)

(

Дивіденди на одну просту акцію

340

11.98593000)
--

2700000

2700000

2700000

--

2700000

Облiк виручки (валовий доход) вiд реалiзацiї продукцiї (робот, послуг) здiйснювався вiдповiдно до вимог Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку № 15 "Доходи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999р. № 290.
Доход вiдображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню.
Аналiтичний та синтетичний облiк витрат товариства здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом
Мiнiстерства фiнансiв України № 318 вiд 31.12.1999 р.
За 2011 рiк виручка вiд реалiзацiї склала 1082451 тис. грн., у тому числi: податок на додану вартiсть - 119948 тис. грн. та iншi вирахування з
доходу - 392 тис.грн..
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, товарiв, робiт та послуг за 2011 рiк - 877639 тис. грн..
До складу iншого операцiйного доходу у розмiрi 27297 тис.грн. входять:
"

дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв - 16020 тис.грн.;

"

дохiд вiд операцiйної оренди активiв - 4358 тис.грн.;

"

дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi - 2332 тис.грн.;

"

дохiд вiд утримання об'єктiв житлово - комунального i соцiально - культурного призначення - 3508 тис.грн.;

"

дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi - 5 тис.грн.;

"

iншi операцiйнi доходи - 1074 тис.грн.
Адмiнiстративнi витрати Товариства за звiтний перiод склали 64600 тис. грн. - це витрати на оплату працi та соцiальнi заходи апарату

управлiння, амортизацiя необоротних активiв, витрати на податки, витрати на паливо, МШП, iншi матерiали, послуги банку, комунальнi послуги
та послуги зв'язку, витрати на вiдрядження, на авто послуги та iншi.
Витрати на збут за 2011 рiк склали 78350 тис.грн. До складу витрат на збут включенi ви-трати на оплату працi та соцiальнi заходи, витрати
на маркетинговi послуги, рекламу, витрати на вiдрядження, амортизацiя необоротних активiв, витрати на податки та збори та iншi витрати,
пов'язанi зi збутом.
Iншi операцiйнi витрати за 2011 рiк склали 35102 тис.грн., а саме:
"

собiвартiсть реалiзованих iнших оборотних активiв - 15314 тис.грн.;

"

витрати вiд списання сумнiвних та безнадiйних боргiв - 5 тис.грн.;

"

втрати вiд операцiйної курсової рiзницi - 1716 тис.грн.;

"

витрати вiд операцiйної оренди активiв - 3149 тис.грн.;

"

витрати вiд утримання об'єктiв житлово - комунального i соцiально - культурного призначення - 5963 тис.грн.;

"

штрафи та пенi - 160 тис.грн.;

"

iншi операцiйнi витрати - 8795 тис.грн.
До складу iншого доходу, отриманого у 2011 роцi у розмiрi 2572 тис.грн. входять:

"

дохiд вiд не операцiйної курсової рiзницi - 1 тис.грн.;

"

дохiд вiд безоплатно отриманих активiв - 2260 тис.грн.;

"

iншi доходи - 311 тис.грн.

"

втрати вiд неоперацiйної курсової рiзницi - 1 тис.грн.;

"

витрати вiд списання необоротних активiв - 212 тис.грн.

Iншi витрати за 2011 рiк склали 213 тис.грн., а саме:

Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi за 2011 рiк складає 5644 тис.грн.
Так, за результатами роботи у 2011 роцi ПАТ "НОРД" отримало чистий збиток у розмiрi 69568 тис.грн..
Голова Правлiння

__________

Ландик Андрiй Валентинович

Головний бухгалтер

__________

Мокроусова Тетяна Олександрiвна

Коди
Підприємство___________________________________________________________

Дата (рік, місяць, число)

2012

за ЄДРПОУ
Територія______________________________________________________________

за КОАТУУ

Организаційно-правова форма господарювання ____________________________

за КОПФГ

Вид економічної діяльності________________________________________________

за КВЕД

01

01

13533086

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

V

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ про рух грошових коштів за 2011 рік
Форма № 3

Код за ДКУД

Стаття

Код

1

2

1801004
За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1164649

1146959

Погашення векселів одержаних

015

--

--

Покупців і замовників авансів

020

2379

59452

Повернення авансів

030

129

158

Установ банків відсотків за поточними рахунками

035

18

Бюджету податку на додану вартість

040

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

Отримання субсидій, дотацій

050

--

--

Цільового фінансування

060

--

--

Боржників неустойки (штрафів, пені)

070

--

Інші надходження

080

11636

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

090

892407

Авансів

095

92680

Повернення авансів

100

Працівникам

105

Витрат на відрядження

110

698

951

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

56

43

Зобов'язань з податку на прибуток

120

291

533

Відрахувань на соціальні заходи

125

56123

46711

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

130

24192

21245

Цільових внесків

140

--

--

Інші витрачання

145

6029

8726

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

18818

7361

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій

19509
63

16
8577
--

--

66
107023

--

8444
1038363
6250
22
93401

--

18818

7361

180

--

необоротних активів

190

119

139

майнових комплексів

200

--

--

210

--

--

220

--

--

Інші надходження

230

--

Придбання:
фінансових інвестицій

240

Отримані:
відсотки
дивіденди

необоротних активів

250

майнових комплексів

260

5550

1
3

11833
--

2
13941
--

1

2

3

4

Інші платежі

270

--

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-11717

--

Рух коштів від надзвичайних подій

290

--

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-11717

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу

310

--

Отримані позики

320

--

Інші надходження

330

Погашення позик

340

--

--

Сплачені дивіденди

350

--

--

Інші платежі

360

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

-54

31

Чистий рух коштів за звітний період

400

7047

-861

Залишок коштів на початок року

410

1322

1903

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

339

280

Залишок коштів на кінець року

430

8708

1322

-8253
--8253
---

6

60
-54
--

96

65
31
--

080 Iншi надходження - Суми одержаних пiдприємством грошових коштiв
вiд пiдзвiтних осiб, вiдшкодування спричинених пiдприємству збиткiв,
операцiйної оренди активiв, дiяльностi об'єктiв соцiальної сфери.
145 Iншi витрачання - Суми витрачених пiдприємством грошових коштiв на
видачу пiдзвiт на господарськi потреби, сплату штрафiв, пенi,
перерахуванню утримань iз зарплати робiтникiв пiдприємства, оплату
послуг банкiв.
330 Iншi надходження - Суми грошових надходжень вiд повернутої
пiдприємству поворотної фiнансової допомоги.
360 Iншi платежi - Суми витрачених грошових коштiв для погашення
заборгованостi по фiнансовiй орендi.
За станом на 31.12.2011 р. на балансi Товариства значиться залишок
коштiв у розмiрi 8708 тис.грн., а саме:
"
в нацiональнiй валютi у розмiрi - 1532 тис.грн.;
"
в iноземнiй валютi - 7176 тис.грн.
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi за мiсцями знаходження:
"
у касi - 197 тис.грн.;
"
на поточних рахунках у банках - 1300 тис.грн.;
"
грошовi кошти в дорозi - 35 тис.грн.
Грошовi кошти в iноземнiй валютi за мiсцями знаходження:
"
на поточних рахунках у банках - 7106 тис.грн.;
"
на iнших рахунках - 70 тис.грн.
Голова Правлiння

__________

Ландик Андрiй Валентинович

Головний бухгалтер

__________

Мокроусова Тетяна Олександрiвна

Коди
Дата (рік, місяць, число)

Підприємство___________________________________________________________
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРД"

2012

01

01

за ЄДРПОУ

13533086

Територія______________________________________________________________
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

1410137700

Орган державного управління_____________________________________________
НЕ ВИЗНАЧЕНО

за СПОДУ

Организаційно-правова форма господарювання _____________________________

за КОПФГ

0

Вид економічної діяльності________________________________________________
ВИРОБНИЦТВО ПОБУТОВИХ ЕЛЕКТРОПРИЛАДIВ
за КВЕД
29.71.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2011
Форма № 4

Стаття

1

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

2

3

4

Залишок на початок
010
року
Коригування: Зміна
облікової політики

27

Код за ДКУД

1801005

ДодаткоІнший
Нерозподіле Неоплачений Вилучений
вий
додатко- вий Резервний
ний
капітал
капітал
капітал
вкладений
капітал
прибуток
капітал
5

6

7

--

--

215294

8

376

9

-8557

10

Разом

11

--

--

207140

020

--

--

--

--

--

--

--

--

--

030

--

--

--

--

--

--

--

--

--

040

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

215294

--

--

207140

--

--

--

--

--

--

--

--

--

070

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Дооцінка
незавершеного
будівництва

080

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Уцінка
незавершеного
будівництва

090

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Дооцінка
нематеріальних
активів

100

--

--

--

--

--

--

--

--

--

110

--

--

--

--

--

--

--

--

--

120

--

--

--

-34

--

--

--

--

130

--

--

--

--

--

-69568

--

--

-69568

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Виправлення
помилок
Інші зміни

Скоригований
залишок на початок
050
року
Переоцінка активів:
Дооцінка основних
060
засобів

Уцінка основних
засобів

Уцінка
нематеріальних
активів

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам 140
(дивіденди)

27

376

-8557

34

1

2

Спрямування
прибутку до
150
статутного капіталу

3

4

5

6

7

8

9

10

11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до
Резервного капіталу 160

--

--

--

--

--

--

--

--

--

170

--

--

--

--

--

--

--

--

--

180

--

--

--

--

--

--

--

--

--

190

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

--

--

--

--

--

--

--

--

--

210

--

--

--

--

--

--

--

--

--

220

--

--

--

--

--

--

--

--

--

230

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в
240
капіталі

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

--

--

--

--

--

--

--

--

--

260

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270

--

--

--

--

--

--

--

--

--

280

--

--

--

-2261

--

--

--

--

-2261

Разом змін в
капіталі

290

--

--

--

-2295

--

-69534

--

--

-71829

Залишок на кінець
року

300

--

--

212999

376

-78091

--

--

135311

Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення
заборгованості з
капіталу

Вилучення
капіталу: Викуп
акцій (часток)
Перепродаж
викуплених акцій
(часток)
Анулювання
викуплених акцій
(часток)

Зменшення
номінальної
вартості акцій
Інші зміни в
капіталі: Списання
невідшкодованих
збитків
Безкоштовно
отримані активи

27

СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ.
За станом на 31.12.2011р. згiдно до Статуту ПАТ "НОРД", заявлений, зареєстрований та сплачений статутний капiтал пiдприємства складає
27000,00 грн. (Двадцять сiм тисяч гривень 00 копiйок), що подiлений на 2700000 (Два мiльйона сiмсот тисяч) простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 0,01 грн. (0 гривень 01 копiйка) кожна.
Аналiтичний облiк Статутного капiталу вiдбувався на рахунку 40 "Статутний капiтал" та вiдповiдає дiючому законодавству.
IНШIЙ ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ.
За станом на 31.12.2011р., на балансi ПАТ "НОРД" значиться iнший додатковий капiтал у розмiрi 212999 тис.грн., а саме:
"

фонд дооцiнки необоротних активiв - 182115 тис.грн.;

"

фонд безкоштовно отриманих активiв - 9051 тис.грн.;

"

iнший додатковий капiтал - 21833 тис.грн.

У звiтному перiодi вiдбулось зменшення на суму дооцiнки списаних необоротних активiв 34 тис.грн..
Фонд безкоштовно отриманих активiв в течiї звiтного перiоду зменшився на суму зносу списаних ранiше безкоштовно отриманих активiв, а саме
на 2261 тис.грн.
РЕЗЕРВНИЙ КАПIТАЛ.
На 31.12.2011р. на балансi ПАТ значиться резервний капiтал у розмiрi 376 тис.грн.. За перiод 2011 року розмiр резервного капiталу не змiнився.
НЕРОЗПОДIЛЕНИЙ ПРИБУТОК (НЕПОКРИТИЙ ЗБИТОК).
За станом на 31.12.2011 р. на балансi ПАТ "НОРД" значиться непокритий збиток у розмiрi 78091 тис.грн. За звiтний перiод нерозподiлений
прибуток (станом на 01.01.2011р. - 8557 тис.грн.) зменшився на суму збитку, отриманого за результатами роботи за 2011 рiк у розмiрi 69568
тис.грн., а також вiдкоригований - збiльшений на суму дооцiнки списаних необоротних ак-тивiв у розмiрi 34 тис.грн..
Голова Правлiння

_______

Ландик Андрiй Валентинович

Головний бухгалтер

_______

Мокроусова Тетяна Олександрiвна

КОДИ
Дата /рік, місяць, число/

12 01 01

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРД"

За ЄДРПОУ

Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

За КОАТУУ

13533086
1410137700

Орган державного управління НЕ ВИЗНАЧЕНО

За CПОДУ

Организаціно-правова форма господарювання _____________________________________________________________

За КОПФГ

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ПОБУТОВИХ ЕЛЕКТРОПРИЛАДIВ
Одиниця виміру: тис. грн.

За КВЕД

Форма № 5

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рік

0
0
29.71.0

Код за

1801008

I. Нематеріальні активи.
Групи нематеріальних
активів

Код
рядка

Залишок на початок року

Надійшло за
рік

Права користування
природними ресурсами

2

3

4

Вибуло за рік

первісної накопиченої
первісна
накопичена
(переоціненої амортизації (переоцінена) амортизація
) вартості
вартість

первісна
накопичена
(переоцінена) амортизація
вартість

1

Переоцінка (дооцінка +,
уцінка -)

5

6

7

8

9

Нараховано Втрати від
амортизації зменшення
за рік
корисності за
рік

10

11

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісної накопиченої
первісна
накопичена
(переоціненої амортизації (переоцінена) амортизація
) вартості
вартість

12

13

14

15

010

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

020

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Права на комерційни
призначення

030

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Права на об'єкти промислової
власності

040

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Авторські та суміжні з ними
права

050

3097

1457

180

--

--

44

44

390

--

--

--

3233

1803

060

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

070

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

080

3097

1457

180

--

--

44

44

390

--

--

--

3233

1803

090

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Права користування майном

Інші нематеріальні активи

Разом

Гудвіл
--

З рядка 080 графа 14

З рядка 080 графа 5
З рядка 080 графа 15

вартість нематеріальних активів,
щодо яких існує обмеження права
власності
вартість оформлених у заставу
нематеріальних активів
вартість створених підприємством
нематеріальних активів
вартість нематеріальних активів,
отриманих за рахунок цільових асигнувань
накопичена амортизація нематеріальних
активів, щодо яких існує обмеження права
власності

(081)

--

(082)

--

(083)

--

(084)

--

(085)

--

II. Основні засоби.
Групи основних засобів

1

Код Залишок на початок Надійшло
Переоцінка
рядка
року
за рік
(дооцінка +, уцінка
-)

2

первісна
(переоцін
ена)
вартість

знос

3

4

5

первісна
(переоцін
ена)
вартість

знос

6

7

Вибуло за рік

первісна
(переоцін
ена)
вартість

8

Нарахова Втрати
Інші зміни за рік
но
від
амортиза зменшенн
ції за рік
я
кориснос первісної зносу
(переоцін
ті
еної)
вартості

знос

9

10

11

12

у тому числі

Залишок на кінець
року

13

первісна
(переоцін
ена)
вартість

знос

14

15

одержані за
фінансовою
орендою
первісна
(переоцін
ена)
вартість

знос

16

17

передані в
оперативну оренду

первісна
(переоцін
ена)
вартість

знос

18

19

Земельні ділянки

100

13197

--

27

--

--

--

--

--

--

--

--

13224

--

--

--

--

--

Інвестиційна нерухомість

105

14774

7219

97

--

--

--

--

538

--

7350

3773

22221

11530

--

--

20248

10711

Капітальні витрати на
поліпшення земель

110

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Будинки, споруди, та
передавальні пристрої

120

247201

99202

1577

--

--

29

11

6966

--

-7350

-3773

241399

102384

--

--

14627

8135

Машини та обладнання

130

192888

126287

6475

--

--

1516

1418

13669

--

7703

6949

205550

145487

173

79

8609

6986

Транспортні засоби

140

10683

8993

309

--

--

651

596

352

--

--

--

10341

8749

--

--

1353

1141

Інструменти, прилади,
інвентар (меблі)

150

12708

9413

451

--

--

244

221

708

--

--

--

12915

9900

--

--

684

583

Тварини

160

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Багаторічні насадження

170

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші основні засоби

180

16458

10164

120

--

--

13

9

397

--

-7703

-6949

8862

3603

--

--

5206

1265

Бібліотечні фонди

190

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Малоцінні необоротні
матеріальні активи

200

71188

65653

7282

--

--

4592

4535

5712

--

--

--

73878

66830

3

3

3675

3050

Тимчасові (нетитульні)
споруди

210

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Природні ресурси

220

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Інвентарна тара

230

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Предмети прокату

240

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші необоротні матеріальні
активи

250

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Разом

260

579097

326931

16338

--

--

7045

6790

28342

--

--

--

588390

348483

176

82

54402

31871

З рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

--

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

33414

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованихосновних засобів

(264)

41101

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(2641)

вартість основних засобів, призначених для продажу

(265)

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(2651)

--

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

--

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

48865

З рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

--

З рядка 260 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

--

З рядка 260 графа 8
З рядка 260 графа 5

--

-418

III. Капітальні інвестиції.
Найменування показника

1
Капітальне будівництво

Код
рядка

За рік

2

3

На кінець року

IV. Фінансові інвестиції.

4

280

12609

16801

290

9776

2692

300

7804

888

Найменування показника

Придбання (виготовлення) основних засобів
Придбання (виготовлення) інших необоротних
матеріальних активів

1

Придбання (створення) нематеріальних активів
Придбання (вирощування) довгострокових
біологічних активів

Код
рядка
2

За рік

На кінець року

3

довгострокові

поточні

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в
капіталі в: асоційовані підприємства

350

3

23586

--

310

180

--

дочірні підприємства

360

--

--

--

320

--

--

спільну діяльність

370

--

--

--

1

2

3

4

1

Інші

330

--

--

Разом

340

30369

20381

З рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)
(342)

97
--

V. Доходи та витрати
Найменування показника

1

Код
рядка

Доходи

2

3

Витрати

4

А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна
оренда активів

440

4358

3149

Операційна курсова різниця

450

2332

1716

Реалізація інших оборотних активів

460

16020

15314

Штрафи, пені, неустойки

470

--

160

Утримання об'єктів житлово-комунального і
соціально-культурного призначення

480

3508

5963

Інші операційні доходи і витрати

490

1079

8800

у тому числі відрахування до резерву сумнівних
боргів

491

Х

--

непродуктивні витрати та втрати

492

Х

113

Б.Доходи і втрати від участі в капіталі за
інвестиціями в: асоційовані підприємства

500

--

--

дочірні підприємства

510

--

спільну діяльність

520

--

В.Інші фінансові доходи і витрати: дивіденди

530

--

Проценти

540

Фінансова оренда активів

550

--

--

Інші фінансові доходи і витрати

560

--

--

Г.Інші доходи і витрати. Реалізація фінансових
інвестицій

570

--

--

Доходи від об'єднання підприємств

580

--

--

Результат оцінки корисності

590

--

--

Неопераційна курсова разниця

600

1

Безоплатно одержані активи

610

2260

Списання необоротних активів

620

Інші доходи і витрати

630

2
380

--

--

--

акції

390

--

--

--

облігації

400

--

--

--

інші

410

--

--

--

Разом (розд.А + розд.Б)

420

3

23586

--

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції
інвестиціх відображені:
за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції
відображені:
за собівартістю
за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

(421)
(422)
(423)

----

(424)
(425)
(426)

----

VI. Грошові кошти
Код
рядка

На кінець року

2

3

1

640

197

Поточний рахунок в банку

650

8406

--

Інші поточні рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

70

--

Грошові коншти в дорозі

670

35

Еквіваленти грошових коштів

680

--

Разом

690

8708

Х

1
Х
212

311

5

Каса

--

Х

4

Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у
статутному капіталі інших підприємств

Найменування показника

Х

3

--

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання
яких обмежено

(691)

--

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

--

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними)
контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

--

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції
основної діяльності

(633)

--

VII. Забеспечення і резерви.
Види забеспечень і резервів

1
Забеспечення на виплату відпусток працівникам

Код
рядка

2

Залишок на Збільшення за звітний рік Використов Сторновано
Сума
Залишок на
початок
ано у
невикориста очікуваного кінець року
року
звітному
ну суму у відшкодува
році
звітному
ння витрат
нараховано додаткові
році
іншою
(створено) відрахуванн
стороною,
я
що
врахована

3

4

5

6

7

8

9

710

--

--

--

--

--

--

--

Забеспечення наступних витрат на додаткове
пенсійне забеспечення

720

--

--

--

--

--

--

--

Забеспечення наступних витрат на виконання
гарантийних зобов'язань

730

--

--

--

--

--

--

--

Забеспечення наступних витрат на
реструктуризацію

740

--

--

--

--

--

--

--

Забеспечення наступних витрат на виконання
зобов'язань щодо обтяжливих контрактів

750

--

--

--

--

--

--

--

760

--

--

--

--

--

--

--

770

--

--

--

--

--

--

--

775

--

--

--

--

--

--

--

780

--

--

--

--

--

--

--

Резерв сумнівних боргів
Разом

VIII. Запаси.

IX. Дебіторська заборгованість.
Код
рядка
Найменування показника

1

Балансова
Переоцінка за рік
вартість на
кінець року збільшення
уцінка
чистої
вартості
реалізації *

2

3

4

Код
рядка

Всього на
кінець року

Найменування показника

до 12
місяців

1

5

у т.ч. за строками непогашення

2

3

від 12 до 18 від 18 до 36
місяців
місяців

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги

940

74940

61448

5426

8066

Інша поточна дебиторська заборгованість

950

3108

1366

83

1659

Сировина і матеріали

800

8256

--

--

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі
вироби

810

2627

--

--

Паливо

820

698

--

--

Тара і тарні матеріали

830

300

--

--

Будівельні матеріали

840

18

--

--

Запасні частини

850

3321

--

--

860

--

--

-Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

113

870

--

--

--

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

99

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не
прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

--

Матеріали сільськогосподарського призначення
Поточні біологічни активи
Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

6

--

--

Незавершене виробництво

890

2597

--

--

Готова продукція

900

7900

--

--

Товари

910

9186

--

--

Разом

920

34909

--

--

Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю
реалізації
переданих у переробку
оформлених у заставу
переданих на комісію
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий
рахунок 02)
З рядка 275 графа 4 Баланси запасу, призначені для продажу

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951)
(952)

X. Нестачі і втрати від псування цінностей.
Найменування показника
1

Найменування показника
1

-----

(925)
(926)

---

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

Сума

2

3

Код
рядка

Сума

2

3

1110

--

валова замовників

1120

--

валова замовникам

1130

--

з авансів отриманих

1140

--

1150

--

1160

--

Заборгованість на кінець звітного року:

Сума затриманих коштів на кінець року
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

* визначається за п. 28 Положення (стандарту ) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

Код
рядка

XI. Будівельні контракти.

З рядка 920 графа 3

(921)
(922)
(923)
(924)

5
--

XII. Податок на прибуток.

XIII. Використання амортизаційних відрахувань.
Найменування показника
1

Поточний податок на прибуток

Код
рядка

Сума

2

3

Найменування показника
1

Сума

2

3

1300

28732

1310

28732

1311

10972

1312

9776

1313

7802

1314

180

307

1315

--

1242

5337

1316

7804

1243

--

1317

--

1250

--

1251

--

1252

--

1253

--

1210

307

1220

5337

1225

--

1230

--

1235

--

1240

5644

1241

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року

Використано за рік - усього

на кінець звітного року

у тому числі на: будівництво об'єктів

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

на кінець звітного року
Включено до Звіту про фінансові результати - усього

Нараховано за звітний рік

Код
рядка

з них машин та обладнання

у тому числі: поточний податок на прибуток

придбання (створення) нематеріальних активів
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань
Відображено у складі власного капіталу - усього
у тому числі: поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

XIV. Біологічні активи.
Обліковуються за первісною вартістю
Групи біологічних активів

1

Код
рядка

2

залишок на початок
року
первісна
вартість

3

накопич
ена
амортиза
ція
4

Обліковуються за справедливою вартістю

вибуло за рік
надійшло
за рік

5

первісна
вартість

6

нараховано втрати від вигоди
амортизації зменшення
від
за рік
корисності відновле
накопич
ння
ена
кориснос
амортиза
ті
ція
7

8

9

10

залишок на кінець
року

залишок
на
первісна накопичен початок
року
вартість
а
амортизац
ія
11

12

13

надійшло
зміни
вибуло за
за рік
вартості за
рік
рік

14

15

16

залишок
на кінець
року

17

Довгострокові біологічні активи
- усього
в тому числі

1410

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

робоча худоба

1411

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

продуктивна худоба

1412

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

багаторічні насадження

1413

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1414

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

інші довгострокові біологічні активи

1415

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Поточні біологічні активи
- усього
в тому числі

1420

--

Х

--

--

Х

Х

--

--

--

Х

--

--

--

--

--

тварини на вирощуванні та відгодівлі

1421

--

Х

--

--

Х

Х

--

--

--

Х

--

--

--

--

--

біологічні активи в стані біологічних
перетворень

1422

--

Х

--

--

Х

Х

--

--

--

Х

--

--

--

--

--

1423

--

Х

--

--

Х

Х

--

--

--

Х

--

--

--

--

--

інші поточні біологічні активи

1424

--

Х

--

--

Х

--

--

--

Х

--

--

--

--

--

Разом

1430

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Х
--

--

--

З рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)

--

З рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і
справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432)

--

З рядка 1430 графа 11 і графа 17

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права
власності

(1433)

--

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів.

Код
рядка

Найменування показника

1

2

Витрати
пов'язані з
біологічними
перетвореннями

Вартість
первісного
ивзнання

3

4

Результат від первісного
визнання

Виручка від
реалізації

Уцінка
дохід

Фінансовий результат
(прибуток+, збиток-) від

Собівартість
реалізації

первісного
визнання та
реалізації

реалізації

витрати

5

6

7

8

9

10

11

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва
- усього
в тому числі

1500

--

--

--

--

--

--

--

--

--

зернові і зернобобові

1510

--

--

--

--

--

--

--

--

--

з них : пшениця

1511

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1512

--

--

--

--

--

--

--

--

--

соняшник

1513

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ріпак

1514

--

--

--

--

--

--

--

--

--

цукрові буряки (фабричні)

1515

--

--

--

--

--

--

--

--

--

картопля

1516

--

--

--

--

--

--

--

--

--

плоди ( зерняткові, кісточкові )

1517

--

--

--

--

--

--

--

--

--

інша продукція рослинництва

1518

--

--

--

--

--

--

--

--

--

додаткові біологічні активи рослинництва

1519

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва
- усього
в тому числі

1520

--

--

--

--

--

--

--

--

--

приріст живої маси - усього

1530

--

--

--

--

--

--

--

--

--

з нього : великої рогатої худоби

1531

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1532

--

--

--

--

--

--

--

--

--

молоко

1533

--

--

--

--

--

--

--

--

--

вовна

1534

--

--

--

--

--

--

--

--

--

яйця

1535

--

--

--

--

--

--

--

--

--

інша продукція тваринництва
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Сільськогосподарська продукція та доодаткові біологічні
активи - разом
Голова Правлiння

Ландик Андрiй Валентинович

Головний бухгалтер

Мокроусова Тетяна Олександрiвна

