
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. 
в.о.Генерального директора    Орищенко Микола Михайлович

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

М.П. 24.07.2012
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2012 року 

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лозiвський ковальсько-механiчний завод"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
32565419
1.4 Місцезнаходження емітента
64602, м.Лозова Харкiвська обл., вул. Свободи, буд.24
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
(05745) 2-23-16 (05745) 2-24-66
1.6 Електронна поштова адреса емітента

shef@lkmz.com

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.07.2012
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці www.upec.ua в мережі Інтернет 24.07.2012

(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Інформація про емітента X
2. Основні відомості про посадових осіб емітента X
3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
4. Відомості про цінні папери емітента
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X
г) інформація про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
а) інформація про зобов'язання емітента X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
в) інформація про собівартість реалізованої продукції
6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб X
7. Інформація про конвертацію цінних паперів
8. Інформація про заміну управителя
9. Інформація про керуючого іпотекою
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим 



іпотечним боргом
12. Інформація про іпотечне покриття:
а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у 
складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним 
реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"
15. Квартальна фінансова звітність емітента X
16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (у разі наявності)
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими 
забезпечене об'єктами нерухомості)
18. Примітки:
У зв'язку з прийнятим рiшенням загальними зборами акцiонерiв вiд 02.04.2012 р. щодо реорганiзацiї 
товариства, ПрАТ "Лозiвський ковальсько-механiчний завод" було перетворене у ТОВ "Лозiвський 
ковальсько-механiчний завод", який є повним правонаступником усього майна, коштiв, всiх прав та 
обов'язкiв ПрАТ "ЛКМЗ". Похiдних та iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та облiгацiй, товариство не 
випускало. Види дiяльностi ТОВ "ЛКМЗ" не класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, 
тому емiтент не надає "Iнформацiю про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та 
"Iнформацiю про собiвартiсть реалiзованої продукцiї". 

3. Інформація про емітента

3.1. Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лозiвський 
ковальсько-механiчний завод"

3.2. Серія і номер свідоцтва про 
державну реєстрацію

А АВ №302789

3.3. Дата державної реєстрації 15.06.2012
3.4. Територія (область) Харківська
3.5. Місцезнаходження 64602, м.Лозова Харкiвська обл., вул. Свободи, буд.24
3.6. Статутний капітал (грн.) 22876450.00
3.7. Відсоток акцій у статуньому 
капіталі, що належать державі

0.000

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

0.000

3.9. Чисельність працівників (чол.) 2535
3.10. Основні види діяльності із 
зазначенням найменування виду 
діяльності та коду за КВЕД

28.30 Виробництво машин i устаткування для сiльського та 
лiсового господарства, 46.61 Оптова торгiвля 
сiльськогосподарськими машинами й устаткуванням, 46.90 
Неспецiалiзована оптова торгiвля

3.11. Органи управління емітента Загальнi збори учасникiв - вищий орган управлiння; 
Генеральний директор Товариства - одноособовий виконавчий 
орган

3.12. Засновники емітента АТ "У.П.Е.К" - код ЄДРПОУ 23001858; ПуАТ "Харверст" - код 
ЄДРПОУ 00223243; ТОВ "СЛК" - код ЄДРПОУ 34630620; 
Князева Катерина Юрiївна; Ковальова Наталя Анатолiївна; 



Нестругiна Галина Володимирiвна; Прокопенко Ольга 
Миколаївна; Костенко Лiлiя Вiкторiвна

4. Інформація про посадових осіб емітента
4.1. Посада Генеральний директор
4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи Черномаз Василь Iванович

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

МК №227679 25.09.1996 МВМ 
Дзержинського РВХМУ УМВС України в 
Харкiвськiй обл.

4.4. Рік народження 1961
4.5. Освіта Вища
4.6. Стаж керівної роботи (років) 8
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку 
займав

ЗАТ "ЛКМЗ" - 1-й заступник Генерального 
директора - директор технiчний

4.8. Опис Судимостi за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутнi.

4.1. Посада Головний бухгалтер
4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи Василенко Свiтлана Василiвна

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

МК №785577 05.03.1998 Лозiвський МРВ 
УМВС України в Харкiвськiй обл.

4.4. Рік народження 1971
4.5. Освіта Вища. Економiст
4.6. Стаж керівної роботи (років) 22
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку 
займав

ЗАТ "ЛКМЗ" - заступник головного 
бухгалтера

4.8. Опис Судимостi за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутнi

4.1. Посада Ревiзор
4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи Костенко Лiлiя Вiкторiвна

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

ММ №056433 18.11.1998 Київський РВ 
ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

4.4. Рік народження 1964
4.5. Освіта Вища
4.6. Стаж керівної роботи (років) 6
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку 
займав

АТ "У.П.Е.К." - начальник фiнансового 
вiддiлу

4.8. Опис Судимостi за корисливi i посадовi злочини 
вiдсутнi

5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
5.1. Найменування ТОВ "Укрреєстр-Харкiв"
5.2. Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35701718
5.4. Місцезнаходження 61072 м.Харкiв, вул. Тобольська, буд.42, к.428
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності АГ №399320

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.10.2010
5.7. Міжміський код та телефон (057) 728-03-05
5.8. Факс 728-03-04



5.9. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
5.10. Опис Iнша iнформацiя вiдсутня.

5.1. Найменування ТОВ по наданню аудиторських та консультацiйних послуг 
"ХАРКIВIНАУДИТ"

5.2. Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21261176
5.4. Місцезнаходження 61052 м.Харкiв вул. К.Маркса, буд.32
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності АБ №000218

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.03.2007
5.7. Міжміський код та телефон (057) 336-85-36
5.8. Факс 336-85-36
5.9. Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
5.10. Опис Iнша iнформацiя вiдсутня
5.1. Найменування ТОВ "Кредит-Рейтинг"

5.2. Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31752402
5.4. Місцезнаходження 04080 м.Київ, вул. Верхнiй Вал, 72
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності Свiдоцтво №2

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.12.2006
5.7. Міжміський код та телефон (044) 490-25-50
5.8. Факс 490-25-54

5.9. Вид діяльності Консультацiї з питань комерцiйної дiяльностi та 
управлiння

5.10. Опис Iнша iнформацiя вiдсутня
5.1. Найменування Всекураїнський депозитарiй цiнних паперiв
5.2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
5.4. Місцезнаходження 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності АВ №498004

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
5.7. Міжміський код та телефон (044) 585-42-40
5.8. Факс 585-42-40
5.9. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiя цiнних паперiв
5.10. Опис Iнша iнформацiя вiдсутня

6. Відомості про цінні папери емітента

Інформація про випуски акцій емітента
Дата 

реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстраці
ю випуску

Найменуванн
я органу, що 
зареєстрував 

випуск

Міжнародний 
ідентифікаційни

й номер

Тип 
цінног

о 
паперу

Форма існування 
та форма випуску

Номінальн
а вартість 

акцій (грн.)

Кількіст
ь акцій 
(штук)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.)

Частка у 
статутном
у капіталі 

(у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.06.201
1

314/1/11 Державна 
комiсiя з 
цiнних 
паперiв та 
фондового 
ринку

UA4000124069 Акції 
Іменні 
прості

Бездокументарн
а Іменні

10.00 2287645 22876450.0
0

100.000

Опис Товариство здiйснило випуск простих iменних акцiй однакової номiнальної вартостii. Акцiї Товариства розподiленi 
мiж засновниками i не можуть розповсюджуватися шляхом вiдкритого розмiщення, купуватися та продаватися на 
бiржi. Простi акцiї надають їх власникам наступнi права: - на отримання частини прибутку товариства у виглядi 
дивiдендiв, - на участь в управлiннi товариством, - на отримання частини майна товариства у разi його лiквiдацiї, - 
iншi права, передбаченi законодавством, що регулює питання створення, дiяльностi та припинення акцiонерних 



товариств. У зв'язку з прийнятим рiшенням загальними зборами акцiонерiв вiд 02.04.12 року про перетворення 
ПрАТ "ЛКМЗ" у ТОВ "ЛКМЗ" реєстрацiя випуску акцiй було скасовано згiдно з розпорядженням Схiдного 
територiального управлiння НКЦПФР №42-СХ-1-С-А вiд 05..07.2012 року та анульоване свiдоцтво про реєстрацiю 
випуску акцiй №314/1/11 вiд 07.06.2011 р.

Інформація про облігації емітента 

Дата 
реєстрац

ії 
випуску

Номер 
свідоцтв

а про 
реєстра

цію 
випуску

Найменува
ння органу, 

що 
зареєструва

в випуск

Облігаці
ї 

(відсотк
ові, 

цільові, 
дисконт

ні)

Номінал
ьна 

вартість 
(грн.)

Кількіс
ть у 

випуск
у 

(штук)

Форма 
існування та 

форма 
випуску

Загальна 
номіналь

на 
вартість 

(грн.)

Процент
на 

ставка 
(у 

відсотка
х)

Термін 
виплати 

процентів

Сума 
виплачен

ого 
процентн

ого 
доходу за 
звітний 
період 
(грн.)

Дата 
погашен

ня 
облігаці

й

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
03.04.20

06
139/2/0
6 Серiя 

В

Державна 
комiсiя з 
цiнних 

паперiв та 
фондового 

ринку

відсотко
ві

1000.00 30000 Бездокумент
арна Іменні

30000000
.00

10.500 с 
07.07.201
2 - 24-й 

процентн
ий 

перiод

1568400.
00

04.01.20
14

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.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
Дата 

випуску
Вид цінних 

паперів
Обсяг 

випуску
Обсяг розміщених цінних паперів 

на звітну дату (грн.)
Умови обігу та 

погашення
1 2 3 4 5

11.11.2222 Інше 0.00 0.00 д/в
Опис Iншi цiннi папери товариством не випускались та не реєструвались

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата 

виникнення
Непогашена 

частина боргу 
(тис. грн.)

Відсоток за 
користування 

коштами (відсоток 
річних)

Дата 
погашення

Кредити банку X 162636.000 X X
у тому числі(за кожним кредитом):

кредити банку 12.04.2012 43500.000 22.000 09.11.2012
кредити банку 26.12.2011 55414.000 13.100 17.02.2013
кредити банку 14.07.2011 48536.000 14.500 07.06.2013
кредити банку (долари) 28.10.2011 15186.000 0.461 15.11.2012
Зобов'язання за цінними 
паперами

X 54950.000 X X

у тому числі:
за облігаціями (за кожним 
власним випуском):

X 30077.000 X X

облiгацiї серiї В 03.04.2006 30077.000 10.500 04.01.2014
за іпотечними цінними 
паперами (за кожним 
власним випуском):

X 0.000 X X

за сертифікатами ФОН (за 
кожним власним 
випуском):

X 0.000 X X

за векселями (всього) X 24873.000 X X
за іншими цінними 
паперами (у тому числі за 
похідними цінними 

X 0.000 X X



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

X 0.000 X X

Податкові зобов'язання X 2277.000 X X
Фінансова допомога на 
зворотній основі

X 0.000 X X

Інші зобов'язання X 73009.000 X X
Усього зобов'язань X 292872.000 X X
Опис: Зобов*язання емiтента складають 292872,0 тис.грн., у тому числi: за 

облiгацiями 30077,0 тис.грн. за векселями 24873,0 тис.грн. iншi 
зобов*язання 73009,0 тис.грн.

8. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
8.1. Найменування -
8.2. Організаційно-правова форма IНШI ОРГАНIЗАЦIЙНО-ПРАВОВI ФОРМИ
8.3. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ -

8.4. Місцезнаходження -

8.5. Опис ТОВ "ЛКМЗ" за звiтний перiод не брав участi у створеннi юридичних 
осiб.

Квартальна фінансова звітність
КОДИ

Дата(рік, місяць, 
число) 01.07.2012

Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Лозiвський ковальсько-механiчний завод" за ЄДРПОУ 32565419

Територія за КОАТУУ 6311000000
Організаційно-правова 
форма господарювання за КОПФГ 240

Орган державного 
управління за КОДУ 0

Вид економічної 
діяльності за КВЕД 28.30

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса 64602 м.Лозова Харкiвська обл. вул. Свободи, буд.24
Середня кількість 
працівників 2535

Баланс на 30.06.2012

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 2478 2310
- первісна вартість 011 3785 3902
- накопичена амортизація 012 1307 1592
Незавершені капітальні інвестиції 020 4295 5915
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 68936 69674
- первісна вартість 031 126140 129896
- знос 032 57204 60222



Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств

040 0 0

- інші фінансові інвестиції 045 3636 3636
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 315 2000
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості

055 0 0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 79660 83535
II. Оборотні активи 
Запаси:
Виробничі запаси 100 43662 52991
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 46871 56215
Готова продукція 130 94751 64614
Товари 140 415 876
Векселі одержані 150 430 430
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 73754 119024
- первісна вартість 161 73754 119024
- резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 9018 538
- за виданими авансами 180 14913 26834
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2511 2652
Поточні фінансові інвестиції 220 574 574
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 2225 57
- у т.ч. в касі 231 0 2
- в іноземній валюті 240 1110 380
Інші оборотні активи 250 2257 795
Усього за розділом II 260 292491 325980
III. Витрати майбутніх періодів 270 181 400
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 372332 409915

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного періоду 

I. Власний капітал 
Статутний капітал 300 22876 22876
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 3 3
Резервний капітал 340 0 0



Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 71527 91468
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 94406 114347
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 2108 2108
Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума 
благодійної допомоги (421)

421 0

Усього за розділом II 430 2108 2108
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 30102 30077
Відстрочені податкові зобов’язання 460 1078 1078
Інші довгострокові зобов’язання 470 24873 24873
Усього за розділом III 480 56053 56028
ІV. Поточні зобов’язання 
Короткострокові кредити банків 500 92413 162636
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями

510 0 0

Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги

530 52533 46719

Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 10226 8144
- з бюджетом 550 4427 1199
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 2882 2487
- з оплати праці 580 5616 4839
- з учасниками 590 5947 5944
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу

605 0 0

Інші поточні зобов'язання 610 45133 4876
Усього за розділом IV 620 219177 236844
V. Доходи майбутніх періодів 630 588 588
Баланс 640 372332 409915

Примітки

ТОВ "ЛКМЗ" веде бухгалтерський облiк та подає фiнансову 
звiтнiсть у порядку, встановленому Законом України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 
16.07.99 р. №996-XIV, зi змiнами та доповненнями, та 
Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. 
Пiдприємство знаходиться на загальнiй системi оподаткування 
та сплачує до бюджету усi передбаченi законодавством 
податки, збори та обов*язковi платежi. Фiнансова звiтнiсть 
складена у нацiональнiй валютi України - гривнi. Валюта 
балансу станом на 30.06.2012 р. складає 409915.0 тис.грн.

Керівник Орищенко М.М.
Головний бухгалтер Василенко С.В.

Звіт про фінансові результати за квартал року



I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За попередній 
період 

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

010 291986 348980

Податок на додану вартість 015 41250 47292
Акцизний збір 020 0 0

025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)

035 250736 301688

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

040 194808 254710

Валовий прибуток:
- прибуток 050 55928 46978
- збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 17250 30188
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції, 
одержаних у наслідок сільськогосподарської 
діяльності

061 0 0

Адміністративні витрати 070 17944 17157
Витрати на збут 080 7047 6610
Інші операційні витрати 090 18796 29353
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції, 
одержаних у наслідок сільськогосподарської 
діяльності

091 0 0

Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 29391 24046
- збиток 105 0 0
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 26 26
Інші доходи 130 8431 19578
Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, 
пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131 0

Фінансові витрати 140 11827 6730
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 4097 19283
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті

165 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 21924 17637
- збиток 175 0 0
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 
прибуток від переоцінки необоротних активів та 
групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176 0 0

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

177 0 0

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 1983 1091
Дохід з податку на прибуток від звичайної 
діяльності

185 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 19941 16546



- збиток 195 0 0
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Частка меншості 215 0 0
Чистий: 
- прибуток 220 19941 16546
- збиток 225 0 0
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код 
рядка 

За звітний період За попередній 
період 

Матеріальні затрати 230 137557 158367
Витрати на оплату праці 240 34039 35594
Відрахування на соціальні заходи 250 12957 15182
Амортизація 260 4017 3439
Інші операційни витрати 270 12977 9719
Разом 280 201547 222301
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код 
рядка 

За звітний період За попередній 
період 

Середньорічна кількість простих акцій 300 0.000 0.000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0.000 0.000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну 
просту акцію

330 0.00000000 0.00000000

Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000

Примітки

Визнанi доходи в бухгалтерському облiку класифiкуються за 
наступними групами: - доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, 
робiт, послуг) - 291986.0 тис.грн. - iншi доходи - 8431.0 тис.грн. 
- iншi операцiйнi доходи - 17250.0 тис. грн. Iншi операцiйнi 
витрати складають в сумi - 18796.0 тис.грн. Iншi витрати - 
4097.0 тис.грн. Чистий прибуток становить 19941.0 тис.грн.

Керівник Орищенко М.М.

Головний бухгалтер Василенко С.В.

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку

Фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) 
вiдсутня.


