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

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

Генеральний 
директор 

      
Черномаз Василь Iванович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

30.04.2015                         М.П. 

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2014 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  
"ЛОЗIВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО- МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" 

2. Організаційно-
правова форма 
емітента 

Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
емітента 

32565419 

4. Місцезнаходження 
емітента 

64602 Харкiвська область Лозiвський район м. Лозова вул. Свободи, 
24 

5. Міжміський код, 
телефон та факс 
емітента 

(05745) 2-23-16 (05745) 2-24-66 

6. Електронна поштова 
адреса емітента 

uotz@lkmz.com 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 

29.04.2015 

 (дата) 

2. Річна інформація 
опублікована у 78(4122) Бюлетень цiннi папери України 

  
30.04.2015 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання)  (дата) 

3. Річна інформація 
розміщена на сторінці 

www.lkmz.com/about_us/for_acti
oners 

в мережі 
Інтернет 

30.04.2015 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв) 

X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента   

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів   

10. Інформація про дивіденди   

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента   

2) інформація про облігації емітента X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   

4) інформація про похідні цінні папери   

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду   

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   

5) інформація про собівартість реалізованої продукції   

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду 

  

17. Інформація про стан корпоративного управління   

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у 
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та 
інших активів на кінець звітного періоду 

  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які 
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 

  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 

  



включено до складу іпотечного покриття 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (у разі наявності) 

  

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва) 

  

33. Примітки До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:  
"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися. 
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових 
цiнних паперiв. 
"Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" - на кiнець звiтного перiоду посадовi 
особи емiтента акцiями не володiли або посадових осiб немає. 
"Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента" - на кiнець звiтного перiоду осiб, що 
володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента, немає. 
"Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв" - за звiтний перiод загальнi збори акцiонерiв не проводилися. 
"Iнформацiя про випуски акцiй емiтента" - за звiтний перiод випускiв акцiй 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 про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - не обов'язкова для заповнення 
емiтентами, вид дiяльностi по класифiкатору яких не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо. 
"Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного 
перiоду" - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї. 
"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. 
"Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)" - емiтенти з вiдкритим  розмiщенням цiнних паперiв цю форму не 
заповнюють. 
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними 
облiгацiями з цим iпотечним покриттям" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними 
облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, 
якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до 
складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв 
на кiнець звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають 
iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних 
паперiв. 
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами 
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" 
- за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних 
паперiв. 
"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Основнi вiдомостi про ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. 
"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. 
"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв 
ФОН. 



"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. 
"Правила ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ЛОЗІВСЬКИЙ 
КОВАЛЬСЬКО- МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності )  ААВ № 302789 

3. Дата проведення державної реєстрації  12.08.2003 

4. Територія (область)  Харкiвська область 

5. Статутний капітал (грн.)  22876450.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 
що передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або 
холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 1744 

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

28.30 
 ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

 46.61 
 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ МАШИНАМИ Й 
УСТАТКОВАННЯМ 

 46.90  НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ 

10. Органи управління 
підприємства 

Управлiння i контроль за дiяльнiстю Товариства здiйснюють наступнi органи 
Товариства: - Загальнi збори Учасникiв - вищий орган управлiння;. 
Компетенцiя: визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, 
затвердження його планiв i звiтiв про їх виконання; внесення змiн до Статуту 
Товариства, змiна розмiру його Статутного капiталу, вибори генерального 
директора. - Генеральний директор, одноособовий виконавчий орган, пiдзвiтний 
Загальним зборам учасникiв. Вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, за 
винятком тих, що належать до виключної компетенцiї Зборiв, зокрема: - 
затверджує поточнi плани дiяльностi Товариства та заходи, необхiднi для 
вирiшення його задач; - затверджує договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на 
послуги; - розпоряджається майном Товариства, грошовими коштами в межах 
компетенцiї, встановленої Зборами; - затверджує нормативнi акти, якi 
визначають вiдношення мiж пiдроздiлами та фiлiями Товариства; - приймає на 
роботу та звiльняє з неї працiвникiв Товариства Генеральний Директор, дiє без 
довiреностi вiд iменi Товариства та здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю 
Товариства. 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

 АТ " ОТП Банк" м. Київ 

2) МФО банку  300528 

3) Поточний рахунок  26001002310089 

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

 АТ " ОТП Банк" м. Київ 

5) МФО банку  300528 

6) Поточний рахунок  26001002310089 

 



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

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав 
Дата закінчення 

дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Заготiвля, переробка металобрухту чорних 
металiв                                                      

АВ№611381            24.07.2012 Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України                  24.07.2017                                                              

Опис Товариство має далі продовжувати роботи за ліцензією. 

 



15. Інформація про рейтингове агенство 
 

Найменування рейтингового агентства 
Ознака рейтингового агентства 

(уповноважене, міжнародне)   

Дата визначення або поновлення 
рейтингової оцінки емітента або 

цінних паперів емітента 

Рівень кредитного рейтингу емітента або 
цінних паперів емітента 

1 2 3 4 

Рейтингове агентство "Кредит-рейтинг"                                                                                    
Уповноважене рейтингове 

агенство 
25.09.2014 uaBB+                                    

 



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

Найменування юридичної особи засновника та/або 
учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

АТ "У.П.Е.К." 23001858 
61038 Харкiвська область - м. Харкiв вул.Маршала Батицького, 

4 
 10.800000000000 

ПуАТ "Харверст" 00223243 61055 Харкiвська область - м. Харкiв пр-т Московський, 277   9.900000000000 

ТОВ "АТIС" 30959950 
61038 Харкiвська область - м. Харкiв вул.Маршала Батицького, 

4 
 24.800000000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Горюк Євгенiй Iванович МК 050841 05.03.1996 Червонозаводським РВХМУУМВСУ в Харкiв.обл.  10.800000000000 

Винокуров Олег Валерiйович МК 051834 26.04.1996 Червонозаводським РВХМУУМВСУ в Харкiв.обл.  10.800000000000 

Ковальов Дмитро Геннадiйович МК 292061 15.08.1996 Ленiнським РВХМУУМВСУ в Харкiв.обл.   9.800000000000 

Стасевський Станiслав Леонiдович МК 592722 12.11.1997 Ленiнським РВХМУУМВСУ в Харкiв.обл.  10.800000000000 

Чернега Iгор Андрiйович ММ 232527 27.05.1999 Московським РВХМУУМВСУ в Харкiв.обл.  12.300000000000 

Усього 100.000000000000 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 
 
1) посада Генеральний директор 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Черномаз Василь Іванович 

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

МК 227679 25.09.1996 Дзержинським РВ ХМУУМВС України 
в Харківській обл. 

4) рік народження** 1961 
5) освіта** Вища 
6) стаж роботи (років)** 38 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Займав посаду голови комiсiї з припинення ПрАТ "ЛКМЗ" 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

14.06.2012 згідно трудового контракту  по 15.06.15 р. 

9) опис    Повноваження та обовязки особи визначенi Статутом товариства.Судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не має. Особу призначено загальними зборами учасникiв ТОВ" ЛКМЗ" вiд 14.06.2012 
р.Винагорода за звiтний перiод не виплачувалась. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших 
пiдприємствах.  Загальний стаж роботи 38 рокiв. Протягом останніх п'яти років перебував на посадах : 
Генеральний директор ПрАТ " ЛКМЗ"., голова комiсiї з припинення. Змін на посаді за  звітний період не 
було. 
 
1) посада Головний бухгалтер 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Василенко Світлана Василівна 

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

МК 785577 05.03.1998 Лозівським МРВ УМВС України в 
Харківській обл. 

4) рік народження** 1971 
5) освіта** Вища 
6) стаж роботи (років)** 28 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Займала посаду головного бухгалтера ПрАТ "ЛКМЗ". 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

14.06.2012 безстроково 

9) опис    Повноваження та обовязки особи визначенi Статутом товариства.Винагорода за звiтний перiод не 
виплачувалась. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Немає непогашеної 
судимостi за посадовi та корисливi злочини. Особа була переведена на посаду 14.06.2012р у зв'язку з 
реорганiзацiєю товариства. Загальний стаж  роботи 28 років.Протягом останніх п'яти років перебувала на 
посадах: заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер ПрАТ " ЛКМЗ". Змін на посаді за  звітний 
період не було. 
 
 
 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА 
ФІРМА "СПІКА-АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23464570 
Місцезнаходження 61125 Харкiвська область - м. Харків Червоношкільна набережна, 16. 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

0861 

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 (057) 764-81-54 
Факс (057) 764-81-54 
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 
Опис Аудиторськa фiрмa, якa надає аудиторськi послуги емiтенту. 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження 01001 м. Київ - м.Київ вул. Нижний Вал, буд. 17/ 8 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

2092 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044)591-04-04 
Факс (044) 482-52-07 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю 
Опис Протягом звiтного перiоду змiни особи, що веде облiк права власностi на 

цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України  не було.  
Публiчне акцiонерне товариство " Нацiональний депозитарiй України" - 
депозитарiй, який обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства. 
Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону України "Про депозитарну систему 
України", акцiонерне товариство набув статусу Центрального депозитарiю 
з дня реєстрацiї Комiсiєю в установленому порядку Правил Центрального 
депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв 
та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним 
товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального 
депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092). В 
зв"язку з цим замiсть Номеру лiцензiї або iншого документу вказано № 
рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї Правил Центрального депозитарiю та 
замiсть дати видачi лiцензiї або iншого документа вказана дата прийняття 
рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї Правил Центрального депозитарiю. 

 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ТОВ "Кредит-Рейтинг" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31752402 
Місцезнаходження 04080 м. Київ  м.Київ вул. Верхнiй Вал, 72 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

Свiдоцтво №6 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 10.04.2012 



документа 
Міжміський код та телефон (044) 490-25-50 
Факс (044) 490-25-54 
Вид діяльності Консультацiї з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння 
Опис Агентство "Кредит-Рейтинг" - спеціалізоване рейтингове агентство, яке 

надає послуги  в  області  незалежної  оцінки кредитоспроможності 
суб'єктів  та   присвоєнню  кредитних рейтингів за Національною 
рейтинговою шкалою. 

 
 
 



2. Відомості про облігації емітента ( для кожного непогашеного випуску облігацій ) 

1) процентні облігації 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, 
що зареєстрував 

випуск 

Номінальна 
вартість 

(грн.) 

Кількість у 
випуску (штук) 

Форма 
існування та 

форма випуску 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн. 

Процентна 
ставка за 

облігаціями 
(у відсотках) 

Термін 
виплати 
проценітв 

Сума 
виплаченого 
процентного 

доходу за 
звітний період 

(грн.) 

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

03.04.2006 139/2/06 Серiя В 
Нацiональна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

        1000.00      30000 
Бездокументарн

i iменнi 
30000000.00 

10.500000000
000 

с 
04.01.2014 

- 30-й 
процентни
й перiод 

785400.00 04.01.2014 

Опис 

Для залучення додаткових коштiв товариство здiйснило випуск облiгацiй з вiдкритим їх розмiщенням мiж юридичними та фiзичними особами.Фiнансовi ресурси, 
залученi вiд продажу облiгацiй в повному обсязi будуть направленi на розширення виробництва, впровадження сучасних технологiй, вдосконалення якостi продукцiї, 
розширення ринку збуту.  
Обiг облiгацiй здiйснюється на внутрiшнiх ринках в межах України, облiгацiї були включенi до лiстингу ПрАТ " Фондова бiржа ПФТС".  
Облiгацiї серiї В переведеннi до списку позалiстингових цiнних паперiв згiдно рiшенню Департаменту фондових операцiй ПФТС вiд 22.10.2007 р. 
Облiгацiй, якi продовжують бути у лiстингу, у теперiшнiй час немає. 
У зв'язку з прийнятим рiшенням загальними зборами акцiонерiв вiд 02.04.12 року про перетворення  
ПрАТ "ЛКМЗ" у ТОВ "ЛКМЗ" та Державної реєстрацiї ТОВ "ЛКМЗ" 15.06.2012 року, свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй вiд 03.04.2006 р №139/2/06 видане 
17.08.2011 р Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку ПрАТ "ЛКМЗ" анульоване та видане ТОВ "ЛКМЗ" Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 
фондового ринку свiдоцтво №139/2/06 вiд 17.08.2012 р. 
Емiтентом не було виконано зобов'язання з погашення облiгацiй у зазначений термiн у зв'язку з тим, що облiгацiї не були пред'явленi Емiтенту їх Власником для 
погашення. 
 
Згідно. розпорядження НКЦПФР від  09.04.2015 року   №50-КФ-С-О реєстрацію випуску облігацій серії В ТОВ "Лозівський ковальсько-механічний завод" скасовано. 
 Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії В  ТОВ "Лозівський ковальсько-механічний завод" від 03.04.2006 р.  №139/2/06, видане 17.08.2012 р. НКЦПФР, 
анульоване. 
 

 
 

2) дисконтні облігації 

Дата Номер свідоцтва Найменування органу, що Номінальна Кількість у Форма існування та форма Загальна Дата 



реєстрації 
випуску 

про реєстрацію 
випуску 

зареєстрував випуск вартість (грн.) випуску 
(штук) 

випуску номінальна 
вартість (грн. 

погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 

д/н д\в д\в            0.00          0 Бездокументарнi iменнi 0.00 д/н 

Опис Дисконтні облiгацiї не випускались 

 
 

3) цільові ( безпроцентні ) облігації 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, 
що зареєстрував випуск 

Номінальна 
вартість 

(грн.) 

Кількість у 
випуску 
(штук) 

Форма існування та 
форма випуску 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн. 

Найменування товару 
(послуги), під який 
здійснено емісію 

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

д/н д\в д\в            0.00          0 Бездокументарнi iменнi 0.00 д\в д/н 

Опис Цiльовi облiгацiї не випускались  

 



XI. Опис бізнесу 
 

 Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
 
Закрите акціонерне товариство " Лозівський ковальсько- механічний завод" утворено 
шляхом добровільного об' єднання майна та грошових коштів юридичних та фізичних 
осіб, які заключили між собою Установчий договір про утворення ЗАТ " ЛКМЗ" від 
29.07.2003 р. у відповідності з Цивільним кодексом України, Законом України " Про 
господарські товариства" та інших законодавчих актів України, що регламентують 
діяльність господарських товариств в Україні. 
Статутний фонд ( акції) Товариства було розподілене між Засновниками пропорційно 
розміру їх вкладів і складав 231250 грн. 
Згідно Протоколу загальних зборів акціонерів ЗАТ " ЛКМЗ" від 10.11.2006 р. було 
прийняте рішення  про реорганізацію ТОВ " Укрпромресурс" шляхом його приєднання до 
ЗАТ " ЛКМЗ" та збільшився статутний фонд ЗАТ " ЛКМЗ" на розмір статутного фонду ТОВ 
" Укрпромресурс".  
Згідно рішенню загальних зборів акціонерів від 26.04.2011 р. у відповідність до 
вимог Закону України " Про акціонерні товариства" було змінено найменування 
товариства з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО- МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД"  на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО- МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД".  
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів  від 02.04.2012 року ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО- МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" ( ПрАТ " ЛКМЗ")  з 
15.06.2012 року було реорганізовано шляхом  перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  " ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО- МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"  ( ТОВ " ЛКМЗ") з повним 
правонаступництвом усіх прав, обов' язків  та майна ПрАТ " ЛКМЗ". 
Статутний фонд ТОВ " ЛКМЗ" становить 22876450 грн. 
Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку за рахунок виробничої, 
комерційної та інших видів діяльності в різних галузях господарювання та 
забезпечення на цій основі соціально- економічної потреби суспільства, зростання 
благоустрою його учасників та робітників Товариства. 
В своїй діяльності ТОВ " ЛКМЗ" керується Конституцією України, Законами України, 
нормативними актами, Статутом товариства, рішеннями Загальних зборів учасників та 
органів управління Товариства. 
 
 
 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 
звітних періодів 
 
Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників. Генеральний 
директор Товариства є одноособовим виконавчим органом Товариства, що здійснює 
безпосереднє управління поточною діяльністю Товариства, крім питань, що віднесені 
до компетенції Загальних зборів. 
Підприємство виступає єдиним майновим комплексом. Дочірніх  підприємств, філій та 
відокремлених структурних підрозділів не має. 
 
 
 
 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
 
Середньооблікова чисельність штатних працівників - 1744 осіб.  
Позаштатних працівників, та осіб, які працюють за сумісництвом - 15 осіб. 
Фонд оплаті праці - 44525,6 тис. грн. ( зменшення на 15537,8  тис. грн.). 
Протягом 2014 року в рамках кадрової програми підприємства підвищили кваліфікацію 
на підприємстві  244 особи,  у навчально- курсових комбінатах за договорами - 51 
особа, витрати склали 17,3 тис. грн. 
 



 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
 
ТОВ " Лозівський ковальсько- механічний завод" не входить до будь- яких об' єднань  
підприємств. 
 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
 
ТОВ " Лозівський ковальсько- механічний завод" не проводить спільну діяльність з 
іншими організаціями та підприємствами. 
 
 
 

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
Основні принципи облікової політики ТОВ " Лозівський ковальсько- механічний завод"  
на 2014  рік затверджені наказом керівника. Облікова політика ТОВ " ЛКМЗ" 
ґрунтується на принципах бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно 
до Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 
16 липня 1999 року №996- ХІV. 
 
 
 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 
 
ТОВ " ЛКМЗ" спеціалізується на виготовленні продукції: 
- вузли та деталі до тракторів Т-150, Т-150 К 
- вузли та деталі до автомобілів, дорожно- будівельної техніки, залізничної 
номенклатури 
- штамповки по кооперації 
- сільгосптехніка ( культиватори, борони- зчіпки та ін.) 
 
 



 
 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування 
 
Інформації про основні придбання або відчуження за останні п' ять років не має. 
 

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

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
 
Аналітичний облік основних засобів здійснюється в розрізі кожного інвентарного 
об` єкту по його первісній вартості і нарахованого зносу, і в повній мірі 
відповідає синтетичному обліку. 
Бухгалтерський облік основних засобів здійснюється з урахуванням вимог П( С) БО №7 
" Основні засоби", затвердженого наказом № 92  Мінфіну України від 26.04.2000 р.  
Товариством забезпечуються  методологічні основи формування в бухгалтерському 
обліку інформації про основні засоби. Бухгалтерський облік рахунка 10 " Основні 
засоби" узагальнює інформацію про наявність і рух власних основних засобів 
підприємства. 
Зарахування на баланс придбаних, або виготовлених основних засобів здійснюється 
згідно п.7 П( С) БО № 7 і включає наступне : витрати нараховані ( сплачені) 
постачальникам активів, реєстраційні збори, збори сплачені в зв' язку з придбанням 
права на об' єкт основних засобів. 
У відповідності з обліковою  політикою підприємства, до основних засобів на 
підприємстві відносяться матеріальні активи з очікуваним строком користування 
більше одного року та вартістю більше 1000,00 грн. за одиницю. 
Амортизація нараховується відповідно до п. 26 П( С) БО № 7 " Основні засоби" із 
застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається 
діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об' єкта 
основних засобів.  
Нарахування зносу припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття 
об' єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, 
дообладнання.  
Нарахування амортизації малоцінних необоротних  активів передбачено  в розмірі 
100% їхньої вартості в першому місяці використання об' єкта. 
 
 
 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
Загальне кризове становище в Україні і країнах СНД призвело до скорочення обсягів 
виробництва в сільгоспмашинобудуванні, основному споживачу продукції підприємства. 
До складу істотних проблем, які впливають на діяльність Товариства відносяться: 
- фi нансово- економi чна та полi тична ситуацi я в Україні 
- зростання цін на енергоносії, матеріали і послуги 



- великі ставки за відсотками по кредитах та фінансових позиках 
- значні податки 
 
 
 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 
законодавства 
 
У звітному році було нараховане штрафів у розміру 690,0 тис. грн. за порушення 
законодавства. 
 
 
 
 
 
 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
Фінансування діяльності ТОВ " ЛКМЗ" проводиться за рахунок власних та кредитних 
коштів. 
 
 
 
 
 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 
Укладених, але ще не виконаних договорів на кінець звітного періоду ТОВ " ЛКМЗ" не 
має. 
 
 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
 
У 2014 році  відбувся спад обсягів виробництва і реалізації продукції в зв' язку зі 
сформованою кон' юнктурою ринку, зменшенням замовлень від підприємств,  які 
спричинили за собою зміну завантаження виробничих потужностей.  
Основним напрямком в питанні підготовки виробництва та освоєння нових виробів в 
сучасних умовах є пошук нових споживачів продукції, розширення номенклатури, 
скорочення витрат на придбання комплектуючих, впровадження енергозберігаючих 
технологій. 
У 2015 р. намічається випуск деталей і вузлів до тракторів, автомобілів, дорожно-
будівельної техніки, є замовлення на продукцію сільськогосподарської  та 
спеціальної техніки. 
 
 
 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
Задача підприємства и в подальшому розширяти номенклатуру, збільшувати обсяг 
випуску продукції, як ковальських, так і механоскладальних цехів. При цьому 
робиться упор на освоєння нових видів виробів, розвиток, модернізацію традиційних, 
які серійно виготовляються.  
В цілях забезпечення зайнятості і збереження робочих місць, збільшення обсягів 
виробництва і поліпшення матеріального положення працівників, адміністрація 
спільно з головними фахівцями і технічними службами проводять роботу з підготовки 
виробництва нових виробів. Так, в ковальсько- штампувальному виробництві освоєно 51 
найменування нових поковок, ведеться підготовка виробництва ще 29 найменувань. 
Спроектовано  739 одиниць різного оснащення і інструменту для виробництва 
сільськогосподарської техніки, нових виробів механоскладального виробництва та 
виробництва малих серій 
 



 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, 
стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною 
в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, 
сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається 
справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 
 
 
Інформація по судовим справам 
1. Дата відкриття 30.05.2014 р.  
Сторони: ТОВ " ЛКМЗ" ( відповідач) Харківське обласне відділення Фонду соціального 
захисту інвалідів ( позивач)  
Зміст та розмір позовних вимог: вимоги щодо стягнення адміністративно-
господарських санкцій за незайняті робочі місця для працевлаштування інвалідів за 
2013 рік в сумі 340432,0 грн. 
Найменування суду: Харківський окружний адміністративний та Харківський 
апеляційний адміністративний суди. 
Поточний стан розгляду: позовні вимоги не задоволені, апеляційна скарга позивача 
залишена без задоволення. Інформація про касаційне оскарження відсутня. 
 
2. Дата відкриття 10.07.2014 р.  
Сторони: ТОВ " ЛКМЗ" - позивач,  Спеціалізована державна податкова інспекція з 
обслуговування великих платників податків у м. Харкові Міжрегіонального головного 
управління Міндоходів - відповідач. 
Зміст та розмір позовних вимог: відміна податкового повідомлення- рішення на суму 
122675,0 грн.. 
Найменування суду: Харківський окружний адміністративний та Харківський 
апеляційний адміністративний суди. 
Поточний стан розгляду: Позовні вимоги задоволено.  
 
 
 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
 
Лозівський ковальсько- механічний завод ( ЛКМЗ) - найбільше ковальсько- штампувальне 
підприємство України. З 2002 р. входить до Індустріальної групи УПЕК.   
Завод є лідером у виробництві поковок складної форми і підвищеної точності, 
елементів трансмісій і шасі для тракторів, дорожньо- будівельної техніки, для 
тракторної техніки, рухомого складу залізниць. Є найбільшим в Україні виробником 
корпусів і трансмісій для легкої бронетехніки. 
Використання унікальних технологій дозволяє виготовляти деталі складної форми з 
високим рівнем точності.  
В останні роки підприємство успішно освоює серійне виробництво нової лінійки 
ґрунтообробної техніки для сучасного енергоефективного та грунтозберігаючого 
землеробства.  
На підприємстві впроваджена система менеджменту якості ISO 9001:2008. Лозівський 
ковальсько- механічний завод має статус схваленого постачальника комплектуючих 
деталей компанії SKF. 
 
 
 



   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

 
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю ) 
 

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 
всього (тис.грн.) 

Найменування основних 
засобів На 

початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 80216.000 
220815.00

0 
0.000 0.000 80216.000 

220815.00
0 

- будівлі та споруди 21093.000 
168071.00

0 
0.000 0.000 21093.000 

168071.00
0 

- машини та обладнання 56460.000 50515.000 0.000 0.000 56460.000 50515.000 

- транспортні засоби 906.000 721.000 0.000 0.000 906.000 721.000 

- інші 1757.000 1508.000 0.000 0.000 1757.000 1508.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 80216.000 
220815.00

0 
0.000 0.000 80216.000 

220815.00
0 

 
Пояснення :  Знос основних засобів - 51,8%.  Всi основнi засоби власнi. Основнi 
засоби використовуються повнi стю (100%). Обмежень на використання немає. Визнання, 
оцi нки та облi к придбаних основних засобi в визначається у вi дповi дностi з П( С) БО 7 
. При надходженнi до балансу основнi засоби оцi нуються по первi снi й вартостi . 
Лi квi дацi йна вартi сть усi х придбаних об' єктi в становить нуль. Одиницею облi ку 
основних засобi в є окремий об' єкт. Метод нарахування амортизацi ї основних засобi в 
" податковий". Всi основнi засоби знаходяться на територi ї товариства. Орендованих 
засобi в немає. Основних засобi в у заставi немає. Законсервованих основних засобi в 
немає.  



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 
Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 92380 64901 

Статутний капітал (тис.грн.) 22876 22876 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 22876 22876 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР 
(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом 
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів 
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати 
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних 
виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(92380.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(22876.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 
року. 

 



3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 
боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 186188.00 Х Х 
фiнансовий короткостроковий 30.07.2013 72032.60 16.000 29.07.2016 
фiнансовий короткостроковий 16.07.2013 25497.70 13.000 22.04.2015 
фiнансовий короткостроковий 24.06.2014 88657.70 18.000 22.08.2014 
Зобов'язання за цінними паперами Х 22873.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 
випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

- д/н 0.00 0.000 д/н 
за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

- д/н 0.00 0.000 д/н 
За векселями (всього) Х 22873.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

- д/н 0.00 0.000 д/н 
 д/н 0.00 0.000 д/н 
За фінансовими інвестиціями в корпоративні 
права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

- д/н 0.00 0.000 д/н 
Податкові зобов'язання Х 1439.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання Х 298617.00 Х Х 
Усього зобов'язань Х 509117.00 Х Х 
Опис Зобов'язання емiтента складають 509117 тис.грн., у тому числi: 

кредити банку 186188 тис.грн. 
за векселями 22873 тис.грн. 
iншi зобов'язання 298617 тис.грн. 
 

 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 
Підприємство   ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО- МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 32565419 

Територія  ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 63110 
Організаційно-правова форма господарювання  ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

за КОПФГ 240 

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО МАШИН І 
УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

за КВЕД 28.30 

Середня кількість працівників  1744   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 64602 Харкiвська область Лозiвський район м. Лозова вул. 
Свободи, 24, т.(05745) 2-23-16 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  V 
за міжнародними стандартами фінансової звітності    

 
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р.  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
                                                  1 2 3 4 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 3860 3242 

первісна вартість 1001 6467 6564 
накопичена амортизація 1002 2607 3322 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 11651 18700 
Основні засоби 1010 80216 220815 
первісна вартість 1011 154017 457714 
знос 1012 73801 236899 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 3636 62 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом I 1095 99363 242819 
II. Оборотні активи  
Запаси 

1100 145228 156746 

Виробничі запаси 1101 31733 38087 
Незавершене виробництво 1102 53151 67188 
Готова продукція 1103 55374 46889 
Товари 1104 4970 4582 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 97633 63703 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 130463 61703 

з бюджетом 1135 14129 3977 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 23875 40679 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 929 18913 
Рахунки в банках 1167 929 18913 
Витрати майбутніх періодів 1170 903 336 
Інші оборотні активи 1190 15749 12621 
Усього за розділом II 1195 428909 358678 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 1200 -- -- 



вибуття 
Баланс 1300 528272 601497 



 

Пасив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного року 
На кінець звітного 

періоду 
                                                   1 2 3 4 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 22876 22876 

Капітал у дооцінках 1405 -- 147212 
Додатковий капітал 1410 3 -- 
Резервний капітал 1415 -- -- 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 42022 -77708 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Усього за розділом I 1495 64901 92380 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 243 195 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 47720 29385 
Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 
Цільове фінансування 1525 742 -- 
Усього за розділом II 1595 48705 29580 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 143347 186188 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 64077 93899 
розрахунками з бюджетом 1620 1261 1244 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 
розрахунками зі страхування 1625 1494 2104 
розрахунками з оплати праці 1630 5801 4096 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

1635 81681 74537 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками 

1640 14918 4117 

Поточні забезпечення 1660 1466 2018 
Доходи майбутніх періодів 1665 3187 3090 
Інші поточні зобов'язання 1690 97434 108244 
Усього за розділом IІІ 1695 414666 479537 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 528272 601497 
 
 
ТОВ " Лозівський ковальсько- механічний завод" веде бухгалтерський облік та подає 
фінансову звітність у порядку, встановленому Законом України " Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996 - XIV, зі змінами та 
доповненнями та Положеннями ( стандартами) бухгалтерського обліку. 
Фінансова звітність складена у національній валюті України - гривні. 
Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування та сплачує до бюджету 
усі передбачені законодавством податки, збори та обов' язкові платежі. 
Валюта балансу станом на 31.12.14 р. складає 601497 тис. грн. 
Відповідні показники фінансової звітності складені наростаючим підсумком з початку 
звітного року. 
       Нематеріальні активи.  
        Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю. 
        Переоцінка нематеріальних активів не проводилась. 
        Амортизація нематеріальних активів, які обліковуються на рахунку 12 , 
нараховується із  застосуванням прямолінійного методу .  
        Основні засоби 
         Основні засоби відображаються за первісною  вартістю. 
         Амортизація основних засобів, які обліковуються на рахунку 10 , 
нараховується із застосуванням  норм передбачених П( С) БО №7 " Основні засоби" 
   Довгострокові фінансові інвестиції ( інші фінансові інвестиції) 



Вартість  інших довгострокових фінансових інвестицій відображається  у Балансі за 
справедливою вартістю, та обліковується у регістрах бухгалтерського обліку на 
рахунку 14 " Довгострокові фінансові інвестиції".      
       На дату складання звітності вартість  інших фінансових інвестицій становила  
на початок року станом на 31.12 2013 р   -   3636 тис. грн.                                                                                                                                                                               
на кінець року станом на 31.12.2014 р   -  62 тис. грн. 
       Запаси 
      Виробничі запаси відображаються у Балансі за собівартістю придбання .  
На дату складання звітності вартість  виробничих запасів складала: 
на початок року станом на 31.12. 2013 р - 31733 тис. грн. 
на кінець року станом на 31.12.2014 р   -   38087 тис. грн. 
Вартість незавершеного виробництва відображається  у Балансі за виробничою 
собівартістю, та обліковується у регістрах бухгалтерського обліку на рахунку 23. 
На дату складання звітності вартість  незавершеного виробництва становила: 
на початок року станом на 31.12 2013 р   - 53151  тис . грн. 
на кінець року станом на 31.12.2014 р     -  67188 тис. грн. 
      Вартість готової продукції відображається  у Балансі за виробничою 
собівартістю, та обліковується у регістрах бухгалтерського обліку на рахунку 26.      
На дату складання звітності вартість  готової продукції становила: 
на початок року станом на 31.12.2013 р -  55374  тис. грн. 
на кінець року станом на 31.12.2014 р   -    46889 тис. грн. 
     Товари  відображаються у Балансі за собівартістю придбання . 
На дату складання звітності вартість товарів становила : 
на початок року станом на 31.12.2013 р. -   4970 тис. грн.  
на кінець року станом на 31.12.2014 р. -     4582 тис. грн. 
       Підприємством при вибутті  запасів застосовується  метод ФІФО. 
       Протягом року підприємством не змінювався метод оцінки вибуття запасів. 
       Уцінки та дооцінки запасів до чистої вартості реалізації не проводилися. 
         Дебіторська заборгованість 
        На дату складання звітності  всього дебіторська заборгованість 
підприємства  складала:                                   
        - на початок року станом на 31.12 2013 р -   226100 тис грн. 
        - на кінець року станом на 31.12.2014 р   -  170062 тис. грн. 
        Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом  по податку на 
додану вартість  - 3977 тис. грн. 
        Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець 2014 р. становила 40679 
тис. грн. 
        Грошові кошти та їх еквіваленти 
           Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівку в касі, на поточних 
рахунках в національній валюті. 
            На дату складання звітності  грошові кошти та їх еквіваленти 
підприємства  в національній валюті складали:                         
          - на початок року станом на 31.12.2013 р - 929 тис. грн. 
          - на кінець року станом на 31.12.2014 р - 18913 тис. грн.         
Обмежених у використанні  грошових коштів на підприємстві не було.  
 
 Власний капітал 
          Загальний розмір Статутного капіталу Товариства складається з вартості 
вкладів його засновників ( учасників) и дорівнює сумі  22876 тис. грн. та повністю 
сформований на момент державної реєстрації Товариства шляхом обміну простих 
іменних акцій ПрАТ " ЛКМЗ", яке реорганізоване та акції якого належали на праві 
приватної власності акціонерам ПрАТ " ЛКМЗ", на частки засновників ( учасників), що 
були акціонерами ПрАТ " ЛКМЗ", у статутному капіталі ТОВ " ЛКМЗ", яке створено 
внаслідок перетворення ПрАТ " ЛКМЗ".   
 
 
 
 
 

Генеральний директор ________________ Черномаз Василь Іванович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ Василенко Світлана Василівна 
               (підпис)     

 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 
Підприємство   ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО- 
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 32565419 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2014 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2000 154184 316668 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2050 (136073) (279299) 

Валовий:   
     прибуток  

2090 18111 37369 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 21149 21621 
Адміністративні витрати  2130 (37570) (36635) 
Витрати на збут 2150 (3712) (4901) 
Інші операційні витрати  2180 (38869) (25966) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  

2190 -- -- 

     збиток   2195 (40891) (8512) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 -- 51 
Інші доходи  2240 16764 2705 
Фінансові витрати  2250 (33021) (21457) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (59898) (1834) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 

2290 -- -- 

збиток 2295 (117046) (29047) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2684 591 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  

2350 -- -- 

     збиток  2355 (119730) (28456) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 
Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 

2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -119730 -28456 
 



 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 83442 187070 
Витрати на оплату праці 2505 44526 60063 
Відрахування на соціальні заходи 2510 16886 22862 
Амортизація 2515 13032 11400 
Інші операційні витрати 2520 21580 12054 
Разом 2550 179466 293449 
 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій  2600 -- -- 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 -- -- 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 -- -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

2615 -- -- 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
Чистий доход від реалізації продукції  - 154184 тис. грн. 
Інші доходи склали - 37913 тис. грн. 
в тому числі: 
інші операційні доходи  - 21149 тис. грн. 
інші доходи  - 16764 тис. грн. 
Загальна сума витрат склала -  309143 тис. грн. 
в тому числі: 
собівартість реалізованої продукції  - 136073 тис. грн. 
адміністративні витрати  - 37570 тис. грн. 
витрати на збут  - 3712 тис. грн. 
інші операційні витрати - 38869 тис. грн. 
фінансові витрати  - 33021 тис. грн. 
інші витрати  - 59898 тис. грн. 
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування склав  збиток в 
сумі 117046  тис. грн. 
Чистий збиток за 2014 рік становить 119730 тис. грн. 
 
 
 
 

Генеральний директор ________________ Черномаз Василь Іванович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ Василенко Світлана Василівна 
               (підпис)     

 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 
Підприємство   ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО- МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 32565419 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2014 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 202334 333227 

Повернення податків і зборів 3005 1412 4737 
у тому числі податку на додану вартість 3006 1412 4737 
Цільового фінансування 3010 672 2158 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 672 1560 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 79105 75988 
Надходження від повернення авансів 3020 55077 1132 
Надходження від операційної оренди 3040 13 200 
Інші надходження 3095 2261 4032 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

3100 (99314) (227129) 

Праці 3105 (39769) (48064) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (18551) (31458) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (12959) (19505) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (1412) (5342) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (5315) (5529) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (36759) (120917) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (54508) (4809) 
Інші витрачання 3190 (10637) (9023) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 68377 -39431 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- 948 

необоротних активів 3205 86 210 
Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (342) (3660) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (548) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -256 -3050 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 79157 244034 
Інші надходження 3340 18816 22732 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 109849 170074 
Сплату дивідендів 3355 (10801) (200) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 (23017) (21457) 
Інші платежі 3390 (4596) (32387) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -50290 42648 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 17831 167 
Залишок коштів на початок року 3405 929 764 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 153 -2 



Залишок коштів на кінець року 3415 18913 929 
 
Грошовi кошти та їх еквi валенти включають готi вку в касi, на поточних рахунках в 
нацi ональнi й валютi. 
            На дату складання звi тностi  грошовi кошти та їх еквi валенти 
пi дприємства  в нацi ональнi й валютi складали:                         
          - на початок року станом на 31.12.2013 р - 929 тис. грн. 
          - на кi нець року станом на 31.12.2014 р - 18913 тис. грн.         
Обмежених у використаннi  грошових коштi в на пi дприємствi не було.  
  
 
 
 

Генеральний директор ________________ Черномаз Василь Iванович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ Василенко Свiтлана Василiвна 
               (підпис)     

 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2015 01 01 
Підприємство   ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО- 
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 32565419 

 
Звіт про власний капітал 

за 2014 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови

й) 
капітал 

Капітал 
у дооцін-

ках 

Додат-
ковий 
капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нероз- 
поділе- 
ний 

прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилу-
чений 
капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 22876 -- 3 -- 42022 -- -- 64901 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 22876 -- 3 -- 42022 -- -- 64901 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 -- -- -- -- -119730 -- -- -119730 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

4110 -- 147212 -- -- -- -- -- 147212 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 

4111 -- 147212 -- -- -- -- -- 147212 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 

4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 

4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 

4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 

4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 

4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 

4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -3 -- -- -- -- -3 
Разом змін у капіталі 4295 -- 147212 -3 -- -119730 -- -- 27479 
Залишок на кінець року 4300 22876 147212 -- -- -77708 -- -- 92380 
 
" Статутний капi тал" на 01.01.2014 р. - 22876 тис. грн., на 31.12.2014 р. - 22876 
тис. грн. 
" Додатковий капi тал" на 01.01.2014 р. - 3  тис. грн., на 31.12.2014 р. - 0 тис. 
грн. 
" Нерозподi лений прибуток ( непокритi збитки) на 01.01.2014 р. - 42022 тис. грн., 
на 31.12.2014 р. - (77708) тис. грн. 
  Всього на 01.01.2014 р. - 64901 тис. грн., на 31.12.2014 р. - 92380 тис. грн. 
Загальний розмi р Статутного капi талу Товариства складається з вартостi вкладi в 
його засновникi в ( учасникi в) и дорi внює сумi  22876 тис. грн. та повнi стю 
сформований на момент державної реєстрацi ї Товариства шляхом обмi ну простих 
i менних акцi й ПрАТ " ЛКМЗ", яке реорганi зоване та акцi ї якого належали на правi 
приватної власностi акцi онерам ПрАТ " ЛКМЗ", на частки засновникi в ( учасникi в), що 



були акцi онерами ПрАТ " ЛКМЗ", у статутному капi талi ТОВ " ЛКМЗ", яке створено 
внаслi док перетворення ПрАТ " ЛКМЗ".   
  
 
 
 

Генеральний директор ________________ Черномаз Василь Iванович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ Василенко Свiтлана Василiвна 
               (підпис)     

 
 
 
 
 



 
XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту ) 

 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
" СПІКА-АУДИТ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 
картки* платника податків - фізичної особи) 23464570 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61125, м.Харків, Червоношкільна набережна, 16. 

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

0861 
26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та 
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів 

д/н 
д/н 
д/н 
д/н 
д/н 

 
Текст аудиторського висновку ( звіту ) : 
 
 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
( ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
 " ЛОЗІВСЬКИЙ  КОВАЛЬСЬКО- МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" 
станом на 31 грудня 2014 р. 
 
Управлінському персоналу  
ТОВ " ЛКМЗ" 
Вступний параграф 
 
Аудитором Іволженко Ольгою Василівною  ( сертифікат аудитора серії А №000224, 
виданий рішенням Аудиторської палати України №12 від 17.02.1994 р.,  рішенням АПУ 
№261/2 від 29.11.2012 р. термін чинності сертифіката продовжено до 17.02.2018 р.) 
Товариства з обмеженою вi дповi дальнi стю аудиторської фi рми " Спi ка- Аудит", що 
здi йснює аудиторську дi яльнi сть на пi дставi Свідоцтва про внесення в Реєстр 
суб' єктів аудиторської діяльності №0861, виданого рішенням Аудиторської палати 
України від 26.01.2001 р. №98 та подовженого рішенням Аудиторської палати України 
від 04.11.2010 р. № 221/3 до 04.11.2015 р., включена до Переліку аудиторських фірм, 
які відповідають критеріям для проведення обов' язкового аудиту на підставі рішення 
Аудиторської палати України від 28.02.2013. № 265/3  підготовлено аудиторський 
висновок щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю 
" Лозівський ковальсько- механічний завод" ( ТОВ " ЛКМЗ") станом на 31 грудня 2014 р. 
Ми провели аудит  фінансової звітності ТОВ " ЛКМЗ" , яка включає: 
? Баланс ( Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2014 р., 
? Звi т про фi нансовi результати ( Звіт про сукупний дохід) за 2014 р., 
? Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом) за 2014 р., 
? Звіт про власний капітал за 2014 р., 
? Примітки до річної фінансової звітності за 2014 р.  
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності ТОВ " ЛКМЗ" є 
Національні положення ( стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно- правові 
акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в 
Україні. 
В ході аудиторської перевірки ми керувалися законодавством України в сфері 
господарчої діяльності, Законом України " Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні" №996- ХІV від 16.07.99 р. зі змінами та доповненнями, діючими 
Положеннями ( стандартами) бухгалтерського обліку в Україні зі змінами та 
доповненнями, Законом України " Про аудиторську діяльність" № 3125-XII від 
22.04.93 р. ( в редакції Закону від 14.09.2006 р № 140-V) та прийнятими в Україні 
Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг. 
Аудиторський висновок пi дготовлено на пi дставi договору №15/2015 вi д 05.02.2015 р., 
а також згi дно з Міжнародним стандартом аудиту № 705 " Модифікації думки у звіті 
незалежного аудитора". 
Аудит фінансової звітності станом на 31.12.2014 р. проведено за період з 
01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. Аудит розпочато 06.02.2015 р. та закінчено 
16.04.2015 р. 



 Основні відомості про емітента 
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО- МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД" створене за рішенням Засновників Товариства ( Протокол від 14.06.2012 р.) 
внаслідок реорганізації ПрАТ " ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО- МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" шляхом його 
перетворення відповідно до діючого законодавства в Україні. 
Дата та номер запису про державну реєстрацію № 1 476 120 0000 000072 від 
12.08.2003 р. 
Нова редакція Статуту затверджена Протоколом загальних зборів учасників від 
23.12.2013 р. та зареєстрована в ЄДР 25.12.2013 р. № 14761050005000763. 
Протоколом позачергових загальних зборів учасників  від 26.05.2014 р. були 
прийняті  зміни №1 до Статуту ТОВ " ЛКМЗ", зареєстрованого 25.12.2013 р., які 
зареєстровані 18.06.2014 р. за №1 476 105 0007 000763. 
ТОВ " ЛКМЗ" має ідентифікаційний код 32565419 
Місцезнаходження ТОВ " ЛКМЗ"  - 64602,  Харківська область, м. Лозова, вул. Свободи  
буд 24 
Основним видом діяльності є виробництво машин і  устаткування для сільського та 
лісового господарства. 
 Опис важливих аспектів облікової політики  
Основні принципи облікової політики  ТОВ " ЛКМЗ"  на 2013 р. відображені в наказі 
№8/2/434 від 02.04.2011 р. " Про облікову політику ПрАТ ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" з урахуванням доповнень згідно наказу № 6/1/434 від 01.02.2012 р. 
Бухгалтерський облік ТОВ " ЛКМЗ"   організовано відповідно до вимог Закону України 
" Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. №996-
XIV; Національних Положень ( стандартів) бухгалтерського обліку, Інструкції про 
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов' язань 
та господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом 
Міністерства Фінансів України від 30.11.99 р. № 291 із змінами та доповненнями. 
До основних засобів відносяться матеріальні активи, які використовуються в 
господарській діяльності більше року з дати введення в експлуатацію та вартість 
яких перевищує 1000 грн.  
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів нараховується прямолінійним 
методом.  
До малоцінних необоротних матеріальних активів належать матеріальні активи 
вартістю до 1000 грн., термін використання яких більше року. При передачі 
малоцінних необоротних матеріальних активів в експлуатацію нараховується знос у 
розмірі 100%. 
Запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Оцінка 
виробничих запасів та МШП при вибутті здійснюється за методом ФІФО. Оцінка готової 
продукції при вибутті здійснюється за методом ідентифікованої собівартості, 
товарів за методом продаж. 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги визнається активом по чистій 
вартості з урахуванням резерву сумнівних боргів. 
Фінансові інвестиції відображаються в бухгалтерському обліку по собівартості..  
Підприємство  створює забезпечення  на виплату відпусток працівникам.  
Доходи і витрати визначаються на підставі принципів нарахування та відповідності і 
відображаються в звітності того періоду, до якого вони належать. 
Відповідальність управлінського персоналу 
Управлінський персонал ТОВ " ЛКМЗ" несе вi дповi дальнi сть за складання та достовірне 
подання  фінансової звітності відповідно до Положень ( стандартів) бухгалтерського 
обліку, діючих в Україні та за такий внутрішній контроль, який управлінський 
персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової 
звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 
Відповідальність аудитора 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо  фінансової звітності   ТОВ " ЛКМЗ" 
на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит  ТОВ " ЛКМЗ" був запланований 
і проведений відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 
іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас 
дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання 
достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих 
викривлень.  
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 
доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності. Мета аудитора 
- спланувати та провести аудит з метою отримання достатнього рівня впевненості у 
тому, що фінансова звітність ТОВ " ЛКМЗ"  станом на 31.12.2014 р. не має скривлень 
суттєвого характеру. Вибір процедур залежить від судження  аудитора, включаючи 
оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або 
помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього 
контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб' єктом господарювання 
фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають 
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю 
суб' єкта господарювання. Під час аудиту було застосовано метод вибіркової 



перевірки та вибіркових тестів, зроблено дослідження шляхом тестування доказів на 
обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності суб' єкта 
господарювання, а також зроблено оцінку відповідності застосованих принципів 
обліку нормативним вимогам національних стандартів бухгалтерського обліку та 
формуванню фінансової звітності в Україні. Аудит включав також оцінку 
відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, 
виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової 
звітності.  
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення 
нашої думки. 
Підстава для висловлення умовно- позитивної думки 
ТОВ " ЛКМЗ" протягом  2014 р. зазнало чистого збитку в розмірі 119730 тис. грн. Ця 
ситуація свідчить про існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під 
значний сумнів здатність компанії  безперервно продовжувати діяльність.  
Звертаємо увагу на те, що на підприємстві має місце наявність значної 
невизначеності, результат якої залежить від майбутніх подій, які не знаходяться 
під безпосереднім контролем підприємства, але які можуть вплинуть на його 
фінансові звіти. Зазначена невизначеність - це ризики, обумовлені внутрішньо та 
зовнішньо політичними і економічними чинниками, які на дату видачі висновку не 
підлягають обґрунтованому прогнозуванню. Фінансова звітність не повністю розкриває 
інформацію про цей факт.  
 
Умовно- позитивна  думка 
 
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі " Підстава 
для висловлення умовно- позитивної думки", надана   фінансова звітність  ТОВ " ЛКМЗ" 
станом на 31.12.2014 року за рік, що закінчився на зазначену дату складена в усіх 
суттєвих аспектах відповідно до Положень ( Стандартів) Бухгалтерського Обліку 
діючих в Україні.  
 
Висловлювання думки стосовно іншої інформації  
 
Станом на 31.12.2014 р. вартість чистих активів ТОВ " ЛКМЗ"   складає 92380  
тис. грн., що вище розміру зареєстрованого статутного капіталу ТОВ " ЛКМЗ"    та 
відповідає вимогам чинного законодавства, зокрема частині третій ст.144 Цивільного 
кодексу України. 
Аудитором було розглянуто іншу інформацію, що розкривається емітентом цінних 
паперів та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з 
фінансовою звітністю, згідно з МСА 720 " Відповідальність аудитора щодо іншої 
інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність". 
Невідповідностей між перевіреною фінансовою звітністю та вищезазначеною 
інформацією не виявлено. 
Згідно Статуту товариства управління і контроль за діяльністю товариства 
здійснюють наступні органи: 
? Загальні збори Учасників, вищий орган управління; 
? Генеральний директор, одноособовий виконавчий орган; 
? Ревізійна комісія ( у разі її створення). 
Фактично ревізійна комісія не створена, але підписана угода № 04/01/11-2 від 
04.01.2011 г.  з  АТ " УПЕК" предметом, якого по суті є виконання функцій ревізора. 
Згідно з МСА 240 " Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті 
фінансової звітності" аудитором було отримано розуміння заходів контролю, які 
застосував та яких дотримувався управлінський персонал для запобігання і виявлення 
шахрайства. При цьому аудитор не ідентифікував чинники ризику шахрайства, які 
вплинули на оцінку аудитором ризиків того, що фінансова звітність може містити 
суттєве викривлення внаслідок шахрайства. 
Основні відомості про аудиторську фірму 
 
Повне найменування згідно установчих документів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА " СПІКА- АУДИТ" 
Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого АПУ Свідоцтво про внесення в Реєстр суб' єктів аудиторської 
діяльності №0861, виданого рішенням Аудиторської палати України №98  від 
26.01.2001 р. термін чинності якого продовжено рішенням Аудиторської палати України 
№221/3 від 04.11.2010 р. до 04.11.2015 р. 
 включена до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для 
проведення обов' язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України 
від 28.02.2013. № 265/3   
Прізвища, ім' я , по батькові аудиторів, що брали участь в аудиті; номер, серія, 
дата видачі сертифікатів аудитора, виданих АПУ Аудитором Іволженко Ольгою 
Василівною  ( сертифікат аудитора серії А №000224, виданий рішенням Аудиторської 



палати України №12 від 17.02.1994 р.,  рішенням АПУ №261/2 від 29.11.2012 р. термін 
чинності сертифіката продовжено до 17.02.2018 р.) 
Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування
 Місцезнаходження юридичної особи  - 61125, м. Харків, Червоношкільна 
набережна, 16. 
Фактичне місце розташування - 61003,  м. Харків, майдан Павлівський, 1/3.  
 
 
Висновок складено на 5- ти аркушах у трьох примірниках. 
 
        Директор 
ТОВ АФ " Спіка- Аудит"                                                                        
О. В.I волженко 
        Аудитор 
 
 
м. Харків 
16 квітня 2015 р. 
 

 


