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(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ б/н
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Директор
(посада)

Конюшенко Г.М.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "ПЛIНФА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00240253
4. Місцезнаходження: 61052, Україна, Харківська обл., Харкiв, Конторська, 75/77
5. Міжміський код, телефон та факс: 0577301523, 0577124452
6. Адреса електронної пошти: jur@plinfa.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.2021,
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні
послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

www.plinfa.com

30.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. 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
38. 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
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Не заповнено роздiли: "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi",
"Iнформацiя щодо корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств)", "Iнформацiя про
будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в
разi їх звiльнення", "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями,
сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню
пакета акцiй", "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв,
пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть
прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета
акцiй", "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв", "Звiт про стан
об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за
якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)",
"Iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв",
"вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю,
та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть", "Рiчну фiнансову звiтнiсть,
пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою)", "Аудиторський звiт незалежного аудитора,

наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською
фiрмою)", "Рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)",
оскiльки вiдповiдно до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв",
затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 03.12.2013
N 2826 приватнi акцiонернi товариства, щодо акцiй яких не здiйснено публiчну пропозицiю
данi роздiли у складi регулярної рiчної iнформацiї не заповнюють
Не заповнено роздiл "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах", оскiльки
емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб. Не заповнено роздiл "Iнформацiя про
рейтингове агентство", оскiльки емiтент не проходив рейтингування в жодному з рейтингових
агентств. Фiлiї, або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли у емiтента вiдсутнi, тому не
заповнено роздiл "Вiдомостi про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв емiтента".
Судових справ стороною в яких виступає емiтент з позовними вимогами у розмiрi на суму 1 та
бiльше вiдсоткiв активiв емiтента у звiтному 2019 роцi не було, тому роздiл "Судовi справи
емiтента" не заповнено.
Штрафнi санкцiї протягом звiтного перiоду на емiтента не накладались, тому не заповнено
роздiл "Штрафнi санкцiї емiтента"
Протягом звiтного перiоду переходу прав власностi на цiннi папери емiтента не вiдбувалось,
тому не заповнено роздiл "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї,
розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй".
Емiтент не випускав дисконтнi облiгацiї, цiльовi (безпроцентнi), iншi цiннi папери, емiсiя яких
пiдлягає реєстрацiї, iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН, похiднi цiннi
папери, тому таблицi "Iнформацiя про облiгацiї емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери,
випущенi емiтентом", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не заповненi.
Власнi акцiї емiтентом у звiтному перiодi не придбавались, тому не заповнено роздiл
"Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду".
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента вiдсутня, тому роздiли "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента
цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" та "Iнформацiя про наявнiсть у власностi
працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу емiтента"
не заповнено.
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження
таких цiнних паперiв вiдсутня, тому роздiл "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу
цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших
власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не заповнено.
Корпоративнi договори акцiонерами (учасниками) не укладались, тому не заповнено роздiл
"Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента".
Не заповнено роздiл "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi

яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом", оскiльки такi договори не
укладались.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ
ЗАВОД "ПЛIНФА"
2. Скорочене найменування (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
20.05.1994
4. Територія (область)
Харківська обл.
5. Статутний капітал (грн)
600000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
187
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.92 - Виробництво машин i устатковання для добувної промисловостi та будiвництва
28.22 - Виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устатковання
33.12 - Ремонт i технiчне обслуговування машин i устатковання промислового
призначення
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805
2) IBAN
UA433808050000000026004536244
3) поточний рахунок
UA433808050000000026004536244
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805
5) IBAN
UA433808050000000026004536244
6) поточний рахунок
UA433808050000000026004536244

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
У звiтному 2020 роцi змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв
(в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл) не було.
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
Iнформацiя за звiтний перiод стосовно:
- середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 171
- середньої чисельностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 2
- чисельностi працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб)
: 169
Фонд оплати працi за звiтний перiод: 18588,0 тис. грн.
Змiна фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: В
звiтному перiодi фонд оплати працi збiльшився вiдносно попереднього звiтного року на 2009,3
тис.грн. в зв'язку iз збiльшенням розмiру мiнiмальної заробiтної плати
Кадрова програма емiтента, спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв та
забезпечення її вiдповiдностi операцiйним поотребам.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
ПрАТ "ХМЗ "ПЛIНФА" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Cпільна 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
Протягом звiтного 2020 року нiякої спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємтвами,
установами емiтент не проводив.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду пропозицiї щодо реорганiзацiй з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк ведеться з урахуванням вимог Плану рахункiв бухгалтерського облiку
активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженим
наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 N 291 (у редакцiї наказу Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 09.12.2011 N 1591), Положення про документальне забезпечення записiв у
бухгалтерському облiку, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.05.95 N
88, Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань, затвердженого наказом Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 02.09.2014 N 879 та iнших нормативно-правових актiв з бухгалтерського
облiку, норми яких поширюються на пiдприємства, якi вiдповiдно до законодавства складають
фiнансову звiтнiсть за МСФЗ, а формування фiнансової звiтностi здiйснюється шляхом
трансформацiї облiково-звiтних даних, вiдповiдно до вимог МСФЗ (МСБО), дiючих на дату

складання фiнансової звiтностi. Амортизацiя нематерiальних активiв з обмеженим строком
корисного використання розраховується лiнiйним методом протягом цього термiну таким
чином: - програмне забезпечення - вiд 2 до 10 рокiв; - iншi нематерiальнi активи - вiд 2 до 10
рокiв. Амортизацiя основних засобiв розраховується лiнiйним методом протягом оцiночного
строку корисного використання активiв таким чином: - будiвлi - вiд 20 рокiв; - машини та
обладнання - вiд 5 рокiв; - транспортнi засоби - вiд 5 рокiв; - iншi основнi засоби - вiд 4
рокiв.Запаси оцiнюються методом середньозваженої вартостi. 14.04.2016 року загальними
зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про змiну типу та найменування на ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД ПЛIНФА",
вказане рiшення набрало чинностi 01.05.2016 року. З 01.05.2016р. ПрАТ знову складає
фiнансову звiтнiсть за нацiональними стандартами звiтностi.
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), середньо реалізаційні 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
Основнi види продукцiї: Виробництво обладнання для виготовлення будiвельних матерiалiв та
запчастин для обладнання - КВЕД 28.92
Основнi ринки збуту: Україна, країни СНД
Основнi постачальники: ТОВ "АВ метал груп", ТОВ "НВП "АтомЕнергоСпецЗахист"
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
Основнi придбання за останнi п'ять рокiв: обладнання, комп'ютерна технiка, автомобiль,
нежитлова будiвля загальною площею 574,2 кв.м.
Основнi вiдчудження за останнi п'ять рокiв: продаж нежитлової будiвлi
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, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби якi належать емiтенту включають в себе: Будiвлi та спорудження; Станкового

парку; Машин та механiзмiв; Обчислювальної та iншої технiки; Транспортних засобiв. Важливi
об'єкти розташованi на двох майданчиках загальною площею 6, 4421 га. В орендi емiтент
має:Двоповерхову будiвлю їдальнi. Виробничi потужностi емiтента включають в себе:
Ковальске-штампове, зварювальне та заготiвельне виробництво; Ливарне виробництво;
механооброблювальне
виробництво;
Збиральне
виробництво.
Емiтент
оснащений
вантажопiдйомними механiзмами. Утримання основних засобiв здiйснюється за рахунок
власних коштiв емiтента. Головний виробничий майданчик знаходиться за адресою: вул.
Конторська, 75/77 у Жовтневому районi м. Харкова. Метою охорони навколишнього
середовища є забезпечення норм та вимог, якi обмежують шкiдливий вплив процесiв
виробництва та продукцiї яка випускається на навколишнє середовище, рацiональне
використання природних ресурсiв та їх вiдновлення. Органiзацiя емiтентом роботи з захисту
навколишнього середовища спрямована на: 1. рацiональне використання природних ресурсiв; 2.
зменшення до або нижче регламентованого рiвня або на повну лiквiдацiю забруднення
атмосфери викидами шкiдливих речовин вiд стацiонарних джерел забруднення; 3. зменшення та
лiквiдацiя забруднення водних об'єктiв. Для реалiзацiї вказаних заходiв емiтентом проведена
iнвентаризацiя джерел викидiв забруднюючих речовин в атмосферу. Проводиться щорiчний
контроль джерел викидiв забруднюючих речовин в атмосферу. Проведена паспортизацiя 10
забруднюючих установок. Отриманi дозволи на викид забруднюючи речовин в обсязi 6,518
тн/рiк. Проведена iнвентаризацiя промислових вiдходiв та розроблени реєстровi карти вiдходiв.
Розроблено паспорт водного господарства.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть емiтента є 1.Недосконалiсть податкового
законодавства, 2. Втрата частини ринку, 3.Залежнiсть вiд полiтичних та фiнансових змiн, як в
Українi так i в сусiднiх державах, також цiнова полiтика держави (пiдвищення цiн на
енергоресурси, матерiали), значнi непрямi податки до бюджету, якi не пов'язанi з виробничою
дiяльнiстю товариства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Полiтика емiтенту щодо фiнансування своєї дiяльностi спрямована на: безперебiйне
забезпечення фiнансовими ресурсами поточної виробничо-господарської дiяльностi та контроль
за рацiональним використанням фiнансових ресурсiв; своєчасне перерахування платежiв до
бюджету та в Державнi цiльовi фонди, своєчаснi розрахунки з постачальниками ресурсiв, оплату
працi персоналу; фiнансування природоохоронних проектiв пiдприємства; досягнення найбiльш
ефективних економiчних та фiнансових показникiв на основ взаємовигiдного спiвробiтництва,
поваги, довiри, з партнерами; постiйне вдосконалення, пiдвищення ефективностi фiнансової
дiяльностi пiдприємства. Основне джерело фiнансування дiяльностi пiдприємства - це
самофiнансування.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець звiтного перiоду загальна сума по укладених, але не виконаних договарах складає 54
514 940,00грн.
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)
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтенту - пiдвищення технiчного рiвня виробництва, його

ефективностi, зменшення матерiальних, трудових, енергетичних та фiнансових витрат на
виробництво продукцiї, постiйне пiдвищення якостi продукцiї та її конкурентоспроможностi,
збiльшення обсягiв збуту продукцiї, збiльшення частки ринку i розширення ринку, стратегiя
модернiзацiї товару, покращення фiнансового-економiчного становища, покриття збиткiв та
отримання прибутку.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiджень та розробок у звiтному роцi не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
У звiтному роцi емiтент не мав заборгованностi перед бюджетом, по розрахункам за енергоносiї
та з виплати заробiтної плати працiвникам.
Емiтент протягом звiтного року не припиняв своїх напрямкiв дiяльностi.
Iншої iнформацiї, що передбачена для розкриття та яка може бути iнстотною для оцiнки
iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, немає.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори
акцiонерiв

Структура

Персональний склад

Загальнi збори акцiонерiв - вищий
орган управлiння

Наглядова рада
товариства

Голова Наглядової ради та члени
Наглядової ради

Виконавчий орган

Одноосiбний виконавчий орган Директор

Персональний склад згiдно реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв
ПрАТ "ХМЗ "ПЛIНФА"
Голова Наглядової ради - Бiлан
Володимир Демидович, Члени
Наглядової ради - Перевозник
Анатолiй Iванович, Золотухiн Вiктор
Миколайович, Iванюченко Вiталiй
Володимирович, Колодяжний Сергiй
Володимирович
Директор - Конюшенко Григорiй
Миколайович

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

5

6

Директор

Конюшенко Григорiй
Миколайович

0

Вища

42

1

2

3

Освіта

Стаж
роботи
(років)

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
ПАТ "ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ
ЖОВТЕНЬ", 00240253, ПАТ
"ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ
ЖОВТЕНЬ", член наглядової
ради, перший заступник
директора з виробництва

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
01.07.2016, 4
роки

Опис:
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдно до штатного розкладу, виплат у натуральнiй формi не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. ЗПротягом
звiтного року вiдбулися наступнi змiни, вiдповдiно до рiшення Наглядової ради Товариства вiд 01.07.2020, протокол №6/2020 було продовжено
строк повноважень до 05.07.2021 року включно на посаду члена Наглядової ради.
ПАТ "ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ
ЖОВТЕНЬ", 00240253, ПАТ
"ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ
07.07.2011,
Головний бухгалтер
Буряк Тетяна Павлiвна
0
Вища
36
ЖОВТЕНЬ", головний
безстроково
бухгалтер, ПрАТ "ХМЗ
"ПЛIНФА", головний
бухгалтер
Опис:
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдно до штатного розкладу, виплат у натуральнiй формi не вiдбувалось. Посадових змiн у звiтному перiодi не
було. Попереднi посади - заступник головного бухгалтеру, головний бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Змiн у персональному складi посадової
осiби за звiтний перiод не було.
ПрАТ "ХМЗ "ПЛIНФА",
00240253, ПАТ "ЗАВОД
"ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ",
Голова Наглядової ради
Бiлан Володимиро
25.04.2017, 3
1956
Вища
46
Голова Наглядової ради
Товариства
Демидович
роки
Товариства, ПрАТ "ХМЗ
"ПЛIНФА", Голова
Наглядової ради
Опис:

4

5

6

Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдно до умов укладеного контракту, виплат у натуральнiй формi не вiдбувалось. Посадових змiн у звiтному
перiодi не було. Попереднi посади - Голова Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не
має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Протягом звiтного року вiдбулися наступнi змiни, вiдповдiно
до рiшення загальних зборiв вiд 06.10.2020 року, проткол №28, було переобрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства. Голова Наглядової
ради Товариства - є акцiонером товариства
ПрАТ "ХМЗ "ПЛIНФА",
00240253, ПАТ "ЗАВОД
"ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ",
Член Наглядової ради
Золотухiн Вiктор
25.04.2017, 3
1948
Вища
52
головний iнженер, ПрАТ
Товариства
Миколайович
роки
"ХМЗ "ПЛIНФА", головний
инженер, заступник
головного iнженера
Опис:
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Посадових змiн у звiтному перiодi не було. Попереднi
посади - головний iнженер, заступник головного iнженера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не
має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Протягом звiтного року вiдбулися наступнi змiни, вiдповдiно
до рiшення загальних зборiв вiд 06.10.2020 року, проткол №28, було переобрано на посаду члена Наглядової ради. Член Наглядової ради
Товариства - є акцiонером товариства
ПрАТ "ХМЗ "ПЛIНФА",
00240253, ПАТ "ЗАВОД
Член Наглядової ради
Колодяжний Сергiй
"ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ",
25.04.2017, 3
1960
Вища
33
Товариства
Володимирович
Член наглядової ради
роки
ПрАт "ХМЗ "ПЛIНФА" начальник цеха
Опис:
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Посадових змiн у звiтному перiодi не було. Попереднi
посади - член Наглядової ради Товариства, ПрАт "ХМЗ "ПЛIНФА" - начальник цеха. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Протягом звiтного року
вiдбулися наступнi змiни, вiдповдiно до рiшення загальних зборiв вiд 06.10.2020 року, проткол №28, було переобрано на посаду члена Наглядової
ради. Член Наглядової ради Товариства - є акцiонером товариства
ПрАТ "ХМЗ "ПЛIНФА",
00240253, ПрАТ "ХМЗ
"ПЛIНФА" Заступник
Член Наглядової ради
Перевознiк Анатолiй
25.04.2017, 3
1957
Вища
40
директора з
Товариства
Iванович
роки
матерiально-техничного
забезпечення та пiдготовцi
виробництва
Опис:
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Посадових змiн у звiтному перiодi не було. Попереднi
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посади - Заступник директора ПрАТ ХМЗ "ПЛIНФА" з матерiально-техничного забезпечення та пiдготовцi виробництва. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Протягом звiтного року вiдбулися наступнi змiни, вiдповдiно до рiшення загальних зборiв вiд 06.10.2020 року, проткол №28, було переобрано на
посаду члена Наглядової ради. Член Наглядової ради Товариства - є акцiонером товариства
Член Наглядової ради
Iванюченко Вiталiй
ТОВ "ЮК "ЛАД", 37365451,
25.04.2017, 3
1983
Вища
14
Товариства
Володимирович
ТОВ "ЮК "ЛАД", Директор
роки
Опис:
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Посадових змiн у звiтному перiодi не було. Попереднi
посади - директор ТОВ "ЮК "ЛАД" Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа є
Директорорм ТОВ "ЮК "ЛАД" (37365451), 61145, м. Харкiвю. вул. Клочкiвська, 111а, 1205; Дирекором ТОВ "ВОРКТАЙМ" (39025504), 61052, м.
Харкiв, вул Полтавський шлях, 47/49. Протягом звiтного року вiдбулися наступнi змiни, вiдповдiно до рiшення загальних зборiв вiд 06.10.2020
року, проткол №28, було переобрано на посаду члена Наглядової ради. Член Наглядової ради Товариства - є незалежним директором

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1
Директор
Головний бухгалтер
Голова Наглядової ради
Член наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
2
Конюшенко Григорiй Миколайович
Буряк Тетяна Павлiвна
Бiлан Володимир Демидович
Золотухiн Вiктор Миколайович
Колодяжний Сергiй Володимирович
Перевозник Анатолiй Iванович
Iванюченко Вiталiй Володимирович

Кількість
акцій
(шт.)
3
174 250
21
547 100
10
10
10
0

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
4
14,5209
0,0017
45,5917
0,0008
0,0008
0,0008
0

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

5
174 250
21
547 100
10
10
10
0

6
0
0
0
0
0
0
0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника

Місцезнаходження

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

2445

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

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
100
100
Усього

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в
звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд стабiльностi та
узгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв, вона пов'язана iз
забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн
зовнiшнього середовища.
2. Інформація про розвиток емітента
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та
внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.
На наступнi роки пiдприємство планує
продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планiв, пов'язаних з
пошуком нових платоспроможних клiєнтiв, розробкою нової маркетингової стратегiї та стратегiї
цiноутворення. Основною метою на 2021 рiк менеджмент компанiї ставить пiдняття
ефективностi всiх показникiв дiяльностi, пiдвищення ефективностi роботи персоналу.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Емiтент не укладав деривативiв, не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi
впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансовий стан, доходи та витрати
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю
та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків

Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти,
якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший
економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським
Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє
спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю
активiв Товариства, а також на здатнiсть Пiдприємства сплачувати заборгованостi згiдно строкiв
погашення. Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку
країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства,
темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй
мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику
грошових потокiв.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Згiдно ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" затвердження принципiв (кодексу)
корпоративного управлiння вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "ПЛIНФА" не приймалося рiшення щодо
затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння, вiдповiдно даного документу у
Товариства немає.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший
кодекс корпоративного управлiння, який ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "ПЛIНФА" добровiльно вирiшив
застосовувати вiдсутнiй.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством вимоги
немає.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Кодекс корпоративного управлiння, яким керується ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "ПЛIНФА" вiдсутнiй.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові

28.04.2020
0,06067
Загальнi збори, якi призначенi на 28.04.2020 року не вiдбулися, оскiльни
вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" рiчнi загальнi

збори акцiонерiв Товариства не мають кворуму з усiх питань порядку денного.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв Товариства.
3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на
загальних зборах товариства.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу
Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
2019 рiк та головнi напрямки розвитку на 2020 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за
2019 рiк.
6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк.
7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2019 рiк.
8. Внесення змiн до Статуту товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.
9. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Статуту Товариства у новiй
редакцiї.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв наглядової
ради Товариства.
11. Обрання членiв Наглядової Ради Товариства.
12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi укладаються з членами
Наглядової Ради, та затвердження умов трудового договору, який укладається з
головою Наглядової Ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв з головою та членами Наглядової ради Товариства.
13. Внесення змiн до положення про Наглядову Раду Товариства, положення про
Виконавчий орган Товариства, положення про Загальнi збори акцiонерiв
Товариства.
14. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi за своїм
характером безпосередньо пов'язанi з господарською дiяльнiстю Товариства,
предметом яких є майно, робота або послуги, ринкова вартiсть яких перевищує
25% (але не є вищою 100%) вартостi активiв Товариства.
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові

06.10.2020
70,57304
Загальнi збори акцiонерiв якi були призначенi на 06.10.2020 вiдбулися Перелiк
питань, що розглядалися на загальних зборах:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв Товариства
3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на
загальних зборах товариства
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу
Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
2019 рiк та головнi напрямки розвитку на 2020 рiк
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за
2019 рiк
6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк
7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2019 рiк
8. Внесення змiн до Статуту товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї
9. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Статуту Товариства у новiй
редакцiї
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв наглядової
ради Товариства
11. Обрання членiв Наглядової Ради Товариства

12. Обрання голови Наглядової Ради Товариства
13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, якi укладаються з членами
Наглядової Ради, та затвердження умов трудового договору, який укладається з
головою Наглядової Ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання договорiв з головою та членами Наглядової ради Товариства
14. Внесення змiн до положення про Наглядову Раду Товариства, положення про
Виконавчий орган Товариства, положення про Загальнi збори акцiонерiв
Товариства
15. Розподiл нерозподiленого прибутку Товариства попереднiх рокiв.
16. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi за своїм
характером безпосередньо пов'язанi з господарською дiяльнiстю Товариства,
предметом яких є майно, робота або послуги, ринкова вартiсть яких перевищує
25% (але не є вищою 100%) вартостi активiв Товариства.
Результати голосування:
1. Обрано лiчильну комiсiю Зборiв у наступному складi: Пефтiєв В.А.;
Шумицький В.М.; Шрамко А.Б.
Припинити повноваження членiв Лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв
акцiонерiв ПрАТ "ХМЗ "ПЛIНФА" з моменту закриття рiчних загальних зборiв
акцiонерiв ПрАТ "ХМЗ "ПЛIНФА".
2. Обрано головою загальних зборiв Товариства - Перевозника Анатолiя
Iвановича, та секретарем загальних зборiв Товариства - Iванюченко Вiталiя
Володимировича.
3. Голосування на чергових загальних зборах з питань порядку денного
проводиться виключно з використанням бюлетенiв. Бюлетень повинен мiстити
iнформацiю визначену в ст. 43 Закону України "Про акцiонернi товариства". Для
проведення пiдрахункiв голосiв акцiонерiв на чергових загальних зборах бюлетенi
для голосування повиннi вiдповiдати затвердженим Наглядовою радою
Товариства зразкам, бути пiдписанi акцiонерами або їх представниками, та
засвiдченi пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї та печаткою Товариства.
4. Затвердити звiт Виконавчого органу Товариства про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк та головнi напрямки
розвитку на 2020 рiк.
5. Затвердити звiт наглядової ради за 2019 р.
6. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк у формi рiчної фiнансової
звiтностi: звiт про фiнансовi результати за 2019 рiк та баланс Товариства станом
на 31 грудня 2019 року з наступними основними показниками:
- активи Товариства станом на 31 грудня 2019 року: 41 407 тис. грн.;
- збиток Товариства за 2019 рiк: 4 266 тис. грн.
7. Збиток Товариства за 2019 р. у розмiрi 4 266 тис. грн. покрити за рахунок не
розподiленого прибутку минулих перiодiв.
8. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.
9. Уповноважити пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї голову та
секретаря загальних зборiв ПрАТ "ХМЗ "ПЛIНФА". Уповноважити виконавчий
орган Товариства на здiйснення усiх встановлених чинним законодавством
заходiв, пов'язаних iз проведенням державної реєстрацiї статуту у новiй редакцiї.
10. Припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства та членiв
Наглядової ради Товариства.
11. До складу наглядової ради обранi: Бiлан Володимир Демидович, акцiонер;
Перевозник Анатолiй Iванович, акцiонер; Золотухiн Вiктор Миколайович,
акцiонер; Колодяжний Сергiй Володимирович, акцiонер; Iванюченко Вiталiй
Володимирович, незалежний директор.
12. Обрати Головою Наглядовою Ради Товариства - Бiлана Володимира
Демидовича.
13. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, якi укладаються з членами
Наглядової Ради, та затвердити умови трудового договору, який укладається з

головою Наглядової Ради Товариства. Визначити, що винагорода членам
Наглядової ради Товариства не нараховується, винагорода головi Наглядової Ради
нараховується вiдповiдно до умов трудового договору. Уповноважити пiдписати
цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства та трудовий
договiр з головою Наглядовою ради Товариства - директора ПрАТ "ХМЗ
"ПЛIНФА".
14. Внести змiнi до положення про Наглядову Раду Товариства, положення про
Виконавчий орган Товариства, положення про Загальнi збори акцiонерiв
Товариства.
15. Затвердити розподiл нерозподiленого прибутку Товариства попереднiх рокiв,
а саме:
1. Нерозподiлений прибуток у сумi 32966 тис. грн., отриманий Товариством,
розподiлити наступним чином:
- на виплату дивiдендiв акцiонерам, направити 1200 тис.грн.
- залишок нерозподiлений прибутку попереднiх рокiв, залишити не розподiленим.
Затвердити розмiр дивiдендiв на у сумi 1200 тис.грн., що складає 1,00 грн. на одну
просту акцiю. Виплатити дивiденди безпосередньо акцiонерам. Виплати
дивiдендiв здiйснювати у гривнях. Виплату дивiдендiв акцiонерам - юридичним
особам здiйснювати шляхом перерахування грошових коштiв на розрахунковий
рахунок. Виплату дивiдендiв акцiонерам - фiзичним особам здiйснювати
безпосередньо акцiонерам, у спосiб визначений Наглядовою радою ПрАТ "ХМЗ
"ПЛIНФА". Покрити витрати по перерахунку та виплатi дивiдендiв акцiонерам за
рахунок ПрАТ "ХМЗ "ПЛIНФА".
16. Схвалити укладання Товариством, за рiшенням Наглядової ради, до наступних
Загальних зборiв, з метою здiйснення господарської дiяльностi, таких значних
правочинiв: поставки, продажу продукцiї власного виробництва, надання послуг,
без обмеження; кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв
купiвлi-продажу рухомого та нерухомого майна, договорiв застави майна
Товариства, iз граничною сукупною вартiстю таких правочинiв не бiльше 100%
вартостi активiв Товариства.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
голосуючих акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук
Інше (зазначити)

X

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так
Ні
X
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
товариства
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

У разі скликання, але непроведення
чергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

Черговi загальнi збори скликанi та
непроведенi в зв'язку з вiдсутнiстю кворуму.

У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення

Позачерговi збори не скликались

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний
склад

Незалежний
член

Залежний
член

Функціональні обов'язки члена
наглядової ради

наглядової ради
Бiлан
Володимир
Демидович,
Голова
Наглядової ради

Золотухiн Вiктор
Миколайович,
Член Наглядової
ради

наглядової
ради

наглядової
ради
X

X

1) органiзує роботу Наглядової ради та
здiйснює контроль за реалiзацiєю плану
роботи, затвердженого Наглядовою радою;
2) скликає засiдання Наглядової ради та
головує на них, затверджує порядок денний
засiдань, органiзовує ведення протоколiв
засiдань Наглядової ради; 3) готує доповiдь
та звiтує перед загальними зборами
акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради,
загальний стан Товариства, вжитi заходи,
спрямованi на досягнення мети дiяльностi
Товариства; 4) пiдтримує постiйнi контакти з
iншими органами та посадовими особами
Товариства; 5) вiдкриває загальнi збори
акцiонерiв;6) органiзовує обрання секретаря
загальних зборiв акцiонерiв;7) виконує iншi
функцiї, якi передбаченi чинним
законодавством України, Статутом та
внутрiшнiми положеннями Товариства.
Функцiональнi обов'язки члена Наглядової
ради не визначенi в Статутi Товариства чи
Положеннi про Наглядову раду. У
вищезазначених документах визначенi
обов'язки членiв Наглядової ради, зокрема:
1) дiяти в iнтересах Товариства,
добросовiсно, розумно та в межах своїхпов
новаже;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним
законодавством України, Статутом
Товариства, цим Положенням, iншими
внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними
зборами акцiонерiв та Наглядовою радою
Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та
позачергових загальних зборах акцiонерiв,
засiданнях Наглядової ради та в роботi
комiтетiв Наглядової ради. Завчасно
повiдомляти про неможливiсть участi у
загальних зборах та засiданнях Наглядової
ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi
правил та процедур щодо укладання
правочинiв, у вчиненнi яких є
заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у
Товариства правил, пов'язаних iз режимом
обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Не розголошувати

Перевознiк
Анатолiй
Iванович, Член
Наглядової ради

X

конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю,
яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням
функцiй члена Наглядової ради, особам, якi
не мають доступу до такої iнформацiї, а
також використовувати її у своїх iнтересах
або в iнтересах третiх осiб;
7) брати самовiдвiд пiд час прийняття
рiшень, стосовно яких вони мають конфлiкт
iнтересiв;
8) належним чином виконувати iншi
зобов'язання, передбаченi Статутом та
законодавством України.
Функцiональнi обов'язки члена Наглядової
ради не визначенi в Статутi Товариства чи
Положеннi про Наглядову раду. У
вищезазначених документах визначенi
обов'язки членiв Наглядової ради, зокрема:
1) дiяти в iнтересах Товариства,
добросовiсно, розумно та в межах своїхпов
новаже;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним
законодавством України, Статутом
Товариства, цим Положенням, iншими
внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними
зборами акцiонерiв та Наглядовою радою
Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та
позачергових загальних зборах акцiонерiв,
засiданнях Наглядової ради та в роботi
комiтетiв Наглядової ради. Завчасно
повiдомляти про неможливiсть участi у
загальних зборах та засiданнях Наглядової
ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi
правил та процедур щодо укладання
правочинiв, у вчиненнi яких є
заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у
Товариства правил, пов'язаних iз режимом
обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю,
яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням
функцiй члена Наглядової ради, особам, якi
не мають доступу до такої iнформацiї, а
також використовувати її у своїх iнтересах
або в iнтересах третiх осiб;
7) брати самовiдвiд пiд час прийняття
рiшень, стосовно яких вони мають конфлiкт
iнтересiв;

Iванюченко
Вiталiй
Володимирович,
Член Наглядової
ради

Колодяжний
Сергiй
Володимирович,
Член Наглядової
ради

X

X

8) належним чином виконувати iншi
зобов'язання, передбаченi Статутом та
законодавством України.
Функцiональнi обов'язки члена Наглядової
ради не визначенi в Статутi Товариства чи
Положеннi про Наглядову раду. У
вищезазначених документах визначенi
обов'язки членiв Наглядової ради, зокрема:
1) дiяти в iнтересах Товариства,
добросовiсно, розумно та в межах своїхпов
новаже;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним
законодавством України, Статутом
Товариства, цим Положенням, iншими
внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними
зборами акцiонерiв та Наглядовою радою
Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та
позачергових загальних зборах акцiонерiв,
засiданнях Наглядової ради та в роботi
комiтетiв Наглядової ради. Завчасно
повiдомляти про неможливiсть участi у
загальних зборах та засiданнях Наглядової
ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi
правил та процедур щодо укладання
правочинiв, у вчиненнi яких є
заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у
Товариства правил, пов'язаних iз режимом
обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю,
яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням
функцiй члена Наглядової ради, особам, якi
не мають доступу до такої iнформацiї, а
також використовувати її у своїх iнтересах
або в iнтересах третiх осiб;
7) брати самовiдвiд пiд час прийняття
рiшень, стосовно яких вони мають конфлiкт
iнтересiв;
8) належним чином виконувати iншi
зобов'язання, передбаченi Статутом та
законодавством України.
Функцiональнi обов'язки члена Наглядової
ради не визначенi в Статутi Товариства чи
Положеннi про Наглядову раду. У
вищезазначених документах визначенi
обов'язки членiв Наглядової ради, зокрема:
1) дiяти в iнтересах Товариства,

добросовiсно, розумно та в межах своїхпов
новаже;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним
законодавством України, Статутом
Товариства, цим Положенням, iншими
внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними
зборами акцiонерiв та Наглядовою радою
Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та
позачергових загальних зборах акцiонерiв,
засiданнях Наглядової ради та в роботi
комiтетiв Наглядової ради. Завчасно
повiдомляти про неможливiсть участi у
загальних зборах та засiданнях Наглядової
ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi
правил та процедур щодо укладання
правочинiв, у вчиненнi яких є
заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у
Товариства правил, пов'язаних iз режимом
обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю,
яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням
функцiй члена Наглядової ради, особам, якi
не мають доступу до такої iнформацiї, а
також використовувати її у своїх iнтересах
або в iнтересах третiх осiб;
7) брати самовiдвiд пiд час прийняття
рiшень, стосовно яких вони мають конфлiкт
iнтересiв;
8) належним чином виконувати iншi
зобов'язання, передбаченi Статутом та
законодавством України.
Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Так.
Протягом звiтного року було проведено 9 засiдань наглядової
ради, приймались рiшення вiднесенi до компетенцiї наглядової
ради, а саме питання проведення загальних зборiв, затвердження
фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, строки та порядок
виплати дивiдендiв.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні

Персональний склад
комітетів

X
X
X
Комiтети не створювались

Комiтети не створювались
Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки Комiтети не створювались
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцiнка роботи Наглядової ради не проводилася.
Оцінка роботи
наглядової ради
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
X
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
X
або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Голова Наглядової ради отримує винагороду на умовах
Інше (запишіть)
контракту

Ні
X
X
X
X

Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Одноосiбний виконавчий
орган, Директор Конюшенко Григорiй
Миколайович

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань,
пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм
питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв
та Наглядової ради. Директор, вправi без довiреностi дiяти вiд
iменi акцiонерного товариства, в тому числi представляти його
iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати
накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма
працiвниками товариства, а також: пiдписувати довiреностi та
iншi документи вiд iменi Товариства; органiзовує ведення
бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; складає та подає
квартальнi звiти на розгляд Наглядовiй радi Товариства; складає
та подає рiчнi звiти на розгляд Загальних зборiв, за попереднiм
розглядом Наглядової ради; забезпечує дотримання норм
законодавства України про працю, правил внутрiшнього
трудового розпорядку; вiд iменi Товариства укладає та пiдписує
колективний договiр з трудовим колективом або його
уповноваженим органом, змiни i доповнення до нього та
органiзовує його виконання; наймає та звiльняє працiвникiв
Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає
стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України та
внутрiшнiх документiв Товариства; приймає участь в Загальних
зборах; якщо iнше не встановлене рiшенням Загальних зборiв укладає вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори з
членами органiв Товариства; розпоряджається коштами та
майном Товариства, приймає рiшень про вчинення правочинiв
(укладення договорiв), що вчиняються (укладаються)
Товариством якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його
предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;
визначає умови працi i умови оплати працi осiб, якi працюють на
умовах договору пiдряду, iнших цивiльно-правових договорiв, за
винятком випадкiв, коли умови працi вiдповiдно до Статуту
визначаються iншими органами Товариства; самостiйно приймає
рiшення щодо вiдбуття у вiдрядження чи у вiдпустку, направляє
працiвникiв у вiдрядження, визначає розмiр добових понад

установлений законом розмiр, встановлює обмеження щодо
граничних витрат на вiдрядження; встановлює умови оплати
працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства,
посадових осiб фiлiй та представництв, крiм керiвникiв фiлiй та
представництв та посадових осiб органiв управлiння Товариства;
з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством
України, надає уповноваженим особам (у тому числi незалежному аудитору) iнформацiї та документiв, що стосуються
Товариства; приймає рiшення про використання власних коштiв
(чистого прибутку) Товариства у випадках, коли згiдно з
законодавством вiдповiднi платежi є обов'язковими i
невiдкладними, а рiшеннями iнших органiв управлiння
Товариства не було визначене джерело для вiдповiдних витрат;
розглядає звернень, що надходять на iм'я Товариства та приймає
рiшення за ними (окрiм тих рiшень, якi вiдповiдно до
повноважень приймаються iншими органами
Товариства);приймає рiшення про пред'явлення претензiй та
позовiв вiд iменi Товариства; вирiшує будь-якi iншi питання
поточної дiяльностi Товариства i виконує iншi функцiй, крiм тих,
якi цим Статутом вiднесено до компетенцiї iнших органiв
Товариства.
Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Засiдання виконавчого органу не проводились, оскiльки
виконавчий орган одноосiбний

Оцінка роботи
виконавчого органу

Оцiнка роботи виконавчого органу не проводилася.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
ні
ні
так
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
так
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
так
ні
ні
конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Так
X
X
X

Ні

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Iншi документи або положення вiдсутнi

X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється
в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних
Документи
Національної
надаються
Копії
Інформація
комісії з цінних
для
докуме розміщуєтьс
Інформація
Інформація про
паперів та
ознайомлен
нтів
я на
розповсюдж
діяльність
фондового ринку
ня
надают
власному
ується на
акціонерного
про ринок
безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
товариства
цінних паперів
ьо в
запит акціонерног
зборах
або через особу, акціонерно акціоне
о
яка провадить
му
ра
товариства
діяльність з
товаристві
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
так
так
ні
ні
ні
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
ні
так
ні
ні
ні
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
ні
ні
так
ні
ні
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
ні
ні
так
ні
ні
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
ні
ні
ні
ні
ні
акціонерного
товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні

Не проводились взагалі
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

X
X
X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
X
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)
Ревiзiйна комiсiя або ревiзор -вiдсутнi
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

1
2
3
4

Бiлан Володимир Демидович
Кузьменко Наталiя Юрiївна
Конюшенко Григорiй Миколайович
Бiлан Iгор Володимирович

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

45,5917
14,5209
14,5209
9,0809

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)

на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
1 200 000

Опис

Кількість акцій
з обмеженнями
176 705

Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження
11.10.2013

Набрання чинностi Законом України
"Про депозитарну систему України"
вiд 06.07.2012 р. No 5178 - VI.
Вiдповiдно до п.10 Роздiлу VI
"Прикiнцевi та перехiднi
положення"
11.10.2013 року набрав чинностi Закон України "Про депозитарну систему
України" вiд 06.07.2012 р. No 5178 - VI. Вiдповiдно до п.10 Роздiлу VI
"Прикiнцевi та перехiднi положення" цього Закону власник цiнних паперiв,
якi були дематерiалiзованi, зобов'язаний був звернутися до обраної
емiтентом депозитарної установи та укласти з нею договiр про
обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або здiйснити
переказ прав на цiннi папери на свiй рахунок в цiнних паперах, вiдкритий в
iншiй депозитарнiй установi. У разi якщо власник таких цiнних паперiв
протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом не виконав
цього, цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в органах
емiтента) не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в
органах емiтента.Такi обмеження встановлюються депозитарною
установою в системi депозитарного облiку i пiдлягають скасуванню
депозитарною установою протягом одного робочого дня пiсля укладення
власником цiнних паперiв з депозитарною установою договору про
обслуговування рахунка в цiнних паперах.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Порядок призначення та звiльнення посадових осiб визначено у положеннях та Статутi АТ.
Посадовi особи Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Директор.
Голова та члени Наглядової ради обираються або вiдкликаються Загальними зборами
акцiонерiв.
Директор обирається Наглядовою радою. До повноважень Наглядової ради вiдноситься
дострокове припинення повноважень Директора, а також прийняття рiшення про вiдсторонення.
Головний бухгалтер призначається та звiльняється вiдповiдним наказом виконавчого органу.
Будь-якої винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi додатково (окрiм передбачених
чинним законодавством) посадовим особам в разi їх звiльнення у ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "ПЛIНФА"
не передбачаються.
9) повноваження посадових осіб емітента
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом
поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї
Загальних зборiв та Наглядової ради. Директор, вправi без довiреностi дiяти вiд iменi
акцiонерного товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi
товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма
працiвниками товариства, а також: пiдписувати довiреностi та iншi документи вiд iменi
Товариства; органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; складає та
подає квартальнi звiти на розгляд Наглядовiй радi Товариства; складає та подає рiчнi звiти на
розгляд Загальних зборiв, за попереднiм розглядом Наглядової ради; забезпечує дотримання

норм законодавства України про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку; вiд iменi
Товариства укладає та пiдписує колективний договiр з трудовим колективом або його
уповноваженим органом, змiни i доповнення до нього та органiзовує його виконання; наймає та
звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення
вiдповiдно до чинного законодавства України та внутрiшнiх документiв Товариства; приймає
участь в Загальних зборах; якщо iнше не встановлене рiшенням Загальних зборiв - укладає вiд
iменi Товариства цивiльно-правовi договори з членами органiв Товариства; розпоряджається
коштами та майном Товариства, приймає рiшень про вчинення правочинiв (укладення
договорiв), що вчиняються (укладаються) Товариством якщо ринкова вартiсть майна або послуг,
що є його предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; визначає умови працi i умови оплати працi осiб,
якi працюють на умовах договору пiдряду, iнших цивiльно-правових договорiв, за винятком
випадкiв, коли умови працi вiдповiдно до Статуту визначаються iншими органами Товариства;
самостiйно приймає рiшення щодо вiдбуття у вiдрядження чи у вiдпустку, направляє
працiвникiв у вiдрядження, визначає розмiр добових понад установлений законом розмiр,
встановлює обмеження щодо граничних витрат на вiдрядження; встановлює умови оплати працi
та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, посадових осiб фiлiй та представництв,
крiм керiвникiв фiлiй та представництв та посадових осiб органiв управлiння Товариства; з
урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством України, надає уповноваженим
особам (у тому числi - незалежному аудитору) iнформацiї та документiв, що стосуються
Товариства; приймає рiшення про використання власних коштiв (чистого прибутку) Товариства
у випадках, коли згiдно з законодавством вiдповiднi платежi є обов'язковими i невiдкладними, а
рiшеннями iнших органiв управлiння Товариства не було визначене джерело для вiдповiдних
витрат; розглядає звернень, що надходять на iм'я Товариства та приймає рiшення за ними (окрiм
тих рiшень, якi вiдповiдно до повноважень приймаються iншими органами Товариства);приймає
рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства; вирiшує будь-якi iншi
питання поточної дiяльностi Товариства i виконує iншi функцiй, крiм тих, якi цим Статутом
вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової ради: затвердження в межах своєї компетенцiї положень,
якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного
загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до
порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття
рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту
товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про
розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп
розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi
майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; обрання та
припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; затвердження умов контрактiв,
якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого
органу; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання
реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi
товариства"; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi
мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах
граничного строку, визначеного чинним законодавством України; визначення дати складення
перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до
Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у загальних зборах
вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; вирiшення питань про участь

товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших
юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI
Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або
перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення правочинiв якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; визначення ймовiрностi
визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх
виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про
обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора
власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання
пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють
спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi
товариства"; попереднiй розгляд усiх питань, що належать до виключної компетенцiї загальних
зборiв акцiонерiв, пiдготовка цих питань до зборiв; розгляд питань про притягнення до
вiдповiдальностi посадових осiб Товариства.
Посадовi особи органiв акцiонерного товариства повиннi дiяти в iнтересах товариства,
дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та iнших документiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "ПЛIНФА".
Посадовi особи органiв акцiонерного товариства несуть вiдповiдальнiсть перед товариством за
збитки, завданi товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЕЙТIНГ"
У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1225 вiд 26.01.2001 р.,

"Звiт з надання впевненостi
незалежного практикуючого фахiвця"

Адресат:

-

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку;

Власники цiнних паперiв та управлiнський персонал ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "ПЛIНФА".

Iнформацiя з предмету завдання та предмет завдання
Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi для ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "ПЛIНФА",
що стосується предмета завдання, а саме: перевiрили iнформацiю, що мiститься у пунктах 1-4,
та висловили свою думку щодо iнформацiї вiдображеної у пунктах 5-9 "Звiту про корпоративне
управлiння", що входить до складу рiчної iнформацiї про емiтента за 2020 рiк, яка розкривається
на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку.

Застосовнi критерiї
- Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23 лютого 2006 р. (зi
змiнами та доповненнями);
- Рiшення НКЦПФР № 2826 вiд 03 грудня 2013 р. "Про затвердження Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" (зi змiнами та доповненнями);
Статут
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ХАРКIВСЬКИЙ
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "ПЛIНФА" затверджений загальними зборами акцiонерiв
(протокол № 24 вiд 14 квiтня 2016 р.);
- Закон України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17 вересня 2008 р. (зi змiнами та
доповненнями);
- Закон України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" № 448/96-ВР вiд
30 жовтня 1996 р. (зi змiнами та доповненнями);
- Закон України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI вiд 06 липня 2012 р. (зi змiнами
та доповненнями);
- Рiшення НКЦПФР № 955 вiд 22 липня 2014 р. "Про затвердження Принципiв корпоративного
управлiння".

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне
представлення даних у Звiтi, що складенi вiдповiдно до Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23 лютого 2006 р. (зi змiнами та доповненнями) та "Положення

про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" затвердженого рiшенням НКЦПФР №
2826 вiд 03 грудня 2013 р (зi змiнами та доповненнями).

Вiдповiдальнiсть практикуючого фахiвця
Нашою вiдповiдальнiстю є надання впевненостi щодо Звiту на основi результатiв виконання
процедур з надання впевненостi. Ми провели нашу перевiрку у вiдповiдностi з вимогами Закону
України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 № 2258-VIII,
Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 (переглянутий) "Завдання з
надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї" та Кодексу
етики професiйних бухгалтерiв. Цi нормативи вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а
також планування й виконання завдання для отримання достатнiх й прийнятних доказiв як
частини процесу завдання.

Виконання завдання вiдповiдно до МСЗНВ 3000
Ми виконали наше завдання вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту завдань з надання
впевненостi 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом
iсторичної фiнансової iнформацiї", перекладеного українською мовою, та затвердженого в
якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської Палати України вiд 08.06.2018
№ 361.

Застосованi вимоги контролю якостi
АФ "РЕЙТIНГ" ТОВ дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та,
вiдповiдно, впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи документовану
полiтику та процедури щодо дотримання вимог етики, професiйних стандартiв та застосованих
вимог законодавчих та нормативних актiв.

Дотримання вимог незалежностi та iнших етичних вимог
Ми дотримувались вимог незалежностi тi iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики
професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для
бухгалтерiв, який грунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi,
професiйної компетентностi та незалежної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної
поведiнки.

Основа для висновку iз застереженням
Згiдно пункту 8.25.24 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "ПЛIНФА" до виключної компетенцiї

загальних зборiв належить затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння
товариства. Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "ПЛIНФА" не було затверджено даний кодекс.
Вiдповiдно до положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затвердженого
рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03 грудня 2013 р. "Про затвердження Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" (зi змiнами та доповненнями) до складу посадових осiб
Товариства вiдноситься головний бухгалтер Товариства. Пункт 9 "Звiту про корпоративне
управлiння за 2020 рiк" не мiстить iнформацiї про повноваження головного бухгалтера.

Висновок iз застереженням
На основi виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо, крiм впливу питання, викладеного в
роздiлi "Основа для висновку iз застереженням" нашого звiту, не привернуло нашу увагу, що б
змусило нас вважати, що пункти 5-9 "Звiту про корпоративне управлiння" за 2020 рiк складеного
ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ
ЗАВОД "ПЛIНФА", що включають опис основних характеристик внутрiшнього контролю i
управлiння ризикам, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета
акцiй емiтента, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв
(учасникiв) на загальних зборах емiтента, порядок призначення та звiльнення посадових осiб
емiтента, повноваження посадових осiб емiтента не є повними, достовiрними та складеними у
вiдповiдностi до вимог ч. 3 ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №
3480-IV вiд 23 лютого 2006 р. (зi змiнами та доповненнями) та iнших нормативно правових актiв
на основi яких вiн складався.

Директор
АФ
К. А. Нехаєва
(Сертифiкат аудитора № 007503
виданий рiшенням АПУ № 353/2 вiд
21.12.2017 р. чинний до 21.12.2022 р.)

"РЕЙТIНГ"

ТОВ

Дата звiту з надання впевненостi: 22 квiтня 2021 року.

Адреса аудиторської фiрми: 61001, м. Харкiв, проспект Гагарiна, буд 20.

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи

Місцезнаходження

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Бiлан Володимир Демидовч
Кузьменко Наталя Юрiйвна
Конюшенко Григорiй Миколайд
Бiлан Iгор Володимирович
Усього

Кількість акцій
(шт.)

Кількість акцій
(шт.)
547 100
174 250
174 250
114 061
1 009 661

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
45,5917
14,5209
14,5209
9,505
84,1385

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
547 100
0
174 250
0
174 250
0
114 061
0
1 009 661
0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

Акцiя проста iменна

1 200 000

0,50

Примітки:

Права та обов'язки
Кожна акцiя Товариства надає акцiонеру - її власнику
однакову сукупнiсть прав, включаючи таки права: 1)
участь в управлiннi акцiонерним товариством; 2)
одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; 3)
на переважне придбання акцiй Товариства в кiлькостi,
пропорцiйнiй частцi акцiонера у статутному капiталi
Товариства у випадку, збiльшення Статутного капiталу
шляхом розмiщення додаткових акцiй iснуючої
номiнальної вартостi; 4) у разi лiквiдацiї Товариства,
одержати частину вартостi майна Товариства,
пропорцiйну частцi акцiонера у статутному капiталi
Товариства; 5) отримання дивiдендiв вiдповiдно до
рiшення Загальних Зборiв Товариства; 6) реалiзацiя
iнших прав, встановлених цим Статутом та дiючим
законодавством України.
Акцiонери Товариства зобов'язанi: 1)
додержуватися Статуту, iнших внутрiшнiх Положень
та документiв Товариства та виконувати рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та iнших
органiв управлiння Товариством; 2)
виконувати
свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi
пов'язанi з майновою участю, а також вносити вклади
(оплачувати акцiї) у розмiрi, порядку та засобами,
передбаченими цим Статутом та рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства щодо розмiщення
вiдповiдного випуску акцiй Товариства; 3) не
розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну
iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; 4) нести iншi
обов'язки, встановленi чинним законодавством
України, цим Статутом чи договором мiж акцiонерами,
укладеним в порядку, визначеному чинним
законодавством України.

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
Публiчна пропозицiя вiдсутня, цiннi
папери не включенi до бiржового
реєстру жодної з фондових бiрж.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
07.05.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
14/20/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Харкiвське
UA4000070304 Акція проста Бездокумент
0,5
1 200 000
600 000
100
теруправлiння
бездокумента арні іменні
ДКЦПФР
рна іменна
Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: на внутрiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами
не здiйснювалась. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: на зовнiшнiх ринках торгiвля
цiнними паперами не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента не перебувають в бiржовому списку та
реєстрi. Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї не здiйснювалось

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
07.05.2010

2
14/20/1/10

3
UA4000070304

4
1 200 000

5
600 000

6
1 023 295

Опис:

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
0

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними
паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.
Дата прийняття уповноваженим
органом акціонерного товариства
рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Спосіб виплати дивідендів

За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
1 200 000
0
1
0
0

0

У звітному періоді

0
0

за
привілейова
ними
акціями
0
0

0

0

за простими
акціями

13.10.2020

02.11.2020
безпосереднь
о акцiонерам

Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну систему
із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.10.2020 року було прийнято рiшення
Опис
про виплату дивiдендiв акцiонерам товариства.
Затверджено розподiл нерозподiленого прибутку Товариства попереднiх рокiв, а
саме:
1. Нерозподiлений прибуток у сумi 32966 тис. грн., отриманий Товариством,
розподiлити наступним чином:
- на виплату дивiдендiв акцiонерам, направити 1200 тис.грн.
- залишок нерозподiлений прибутку попереднiх рокiв, залишити не розподiленим.
Затвердити розмiр дивiдендiв на у сумi 1200 тис.грн., що складає 1,00 грн. на одну
просту акцiю. Виплатити дивiденди безпосередньо акцiонерам. Виплати
дивiдендiв здiйснювати у гривнях. Виплату дивiдендiв акцiонерам - юридичним
особам здiйснювати шляхом перерахування грошових коштiв на розрахунковий
рахунок. Виплату дивiдендiв акцiонерам - фiзичним особам здiйснювати
безпосередньо акцiонерам, у спосiб визначений Наглядовою радою ПрАТ "ХМЗ
"ПЛIНФА". Покрити витрати по перерахунку та виплатi дивiдендiв акцiонерам за

рахунок ПрАТ "ХМЗ "ПЛIНФА".
Рiшенням Наглядової ради вiд 13.10.2020 року було прийнято рiшення про
встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, строкiв виплати дивiдендiв та порядку та способу виплати дивiдендiв.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради встановлено дату складання перелiку
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, вiдповiдно до рiшення загальних
зборiв акцiонерiв вiд 06.10.2020 року як 02.11.2020 року, встановлено строк
виплати дивiдендiв з 16.11.2020 року до 06.04.2021 року та прийнятто рiшення
про виплату дивiдендiв безпосередньо акцiонерам шляхом направлення всiєї суми
дивiдендiв акцiонера, поштовим переводом або на банкiвський рахунок
вiдповiдно до заяви вiд акцiонера.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
9 027
8 262
2 904
2 573
5 016
4 872
889
650
0
0
218
167
105

107

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
9 027
8 262
2 904
2 573
5 016
4 872
889
650
0
0
218
167
105

107

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
106
0
0
104
106
1
1
0
0
1
1
9 132
8 369
0
0
9 132
8 369
Всi основнi засоби утримуються у належному станi. Термiн
користування згiдно Податкового кодексу України. Первiсна вартiсть
основних засобiв - 38320 тис. грн. Сума нарахованого зносу - 29951 тис.
грн. Ступiнь зносу - 78%. Збiльшення вартостi основних засобiв
зумовлено придбанням нежитловой будiвлi. Обмежень на використання
майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
36 752
33 716
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
600
600
Скоригований статутний капітал
600
600
(тис.грн)
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй
Опис
ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського

Висновок

облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87.
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи =
Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi
зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи
майбутнiх перiодiв
Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше скоригованого статутного капiталу, це
вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного
капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

510

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
16 794
X
X
X
17 304
X
X
Товариство не одержувало кредитiв, вiдсутнi зобов'язання за
цiнними паперами.

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

Основні
види
продукції

1
1
2

2
28.29
28.92

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
2
24

у грошовій формі
(тис.грн)
4
10912
29116

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
21
56

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
2
10912
21
25
39621
77

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1
2
3
4
5

2
Матерiали
ЕСВ
Оплата працi
Амортизацiя
Iншi витрати

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
48
6
32
2
12

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЕЙТIНГ" У
ФОРМI ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Товариство з обмеженою
відповідальністю
23913424
61001, Україна, Харківська обл.,
Харкiв, пр. Гагарiна, 20
1225
Аудиторською палатою України
26.01.2001
д/н
д/н
Аудиторськи послуги
АУДИТОРСЬКА ФIРМА <РЕЙТIНГ>
У
ФОРМI
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
надавало послуги вiдповiдно до
договору №24-ОР19 вiд 08.02.2019
року
Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, Київ, вул. Тропiнiна,
7-г
Рiш.2002
НКЦПФР
01.10.2013
(044) 591-04-00
(044) 482-52-14
Депозитарна дiяльнiсть Центрального
депозитарiю
ПАТ
"Нацiональний
депозитарiй
України"
надає
послуги
щодо
обслуговування випуску цiнних паперiв

емiтента, прийом на зберiгання вiд
емiтента
глобального
сертифiкату
випуску цiнних паперiв, вiдкриття та
ведення рахунку емiтента у цiнних
паперах, виконання операцiй емiтента з
випуском
цiнних
паперiв
у
вiдповiдностi з вимогами чинного
законодавства України та договору.
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЄСТРАТОР
"АВЕРС"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
25188660
61001, Україна, Харківська обл.,
Харкiв, пр. Гагарiна, 20
АЕ - 263467
НКЦПФР
01.10.2013
(057)768-08-76
(057)760-16-84
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЮРИДИЧНА
КОМПАНIЯ "ЛАД"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
37365451
61145, Україна, Харківська обл.,
Харкiв, вул. Клочкiвська, 111а, оф. 1205
д/н
д/н
057 7815220
Юридичнi послуги
Надання юридичних послуг
АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "ВIТАЛIЯ
IВАНЮЧЕНКО"
Інші організаційно-правові форми
43270771
61052, Україна, Харківська обл.,
Харкiв, вул. Полтавський Шлях, 47/49

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

д/н
д/н
(057) 7815220
Дiяльнiсть у сферi права
Надання правової допомоги

КОДИ
Дата
Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ
ЗАВОД "ПЛIНФА"
Харківська область, Харкiв

Територія
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
господарювання
Виробництво машин і устатковання для
Вид економічної
добувної промисловості та будівництва
діяльності
Середня кількість працівників: 162
Адреса, телефон: 61052 Харкiв, Конторська, 75/77, 0577301523
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

за ЄДРПОУ

00240253

за КОАТУУ

6310100000

за КОПФГ

230

за КВЕД

28.92

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

78
969
( 891 )
0
9 101
38 056
( 28 955 )
110
339
( 229 )
0
0
(0)

44
966
( 922 )
0
8 263
37 981
( 29 718 )
106
339
( 233 )
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0

1090

0

0

Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви

1095

9 289

8 413

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

25 082
2 371
18 640
4 071
0
0
0
0

31 114
3 378
23 586
4 150
0
0
0
0

1125

1 210

7 026

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

1 794
882
0
0
0
0
0
2 909
5
2 904
129
0

3 842
119
0
0
0
0
0
2 222
4
2 218
5
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
191
32 197

0
0
0
0
1 315
45 643

1200

0

0

1300

41 486

54 056

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

600
0
0
0
0
0
150
33 045
(0)
(0)
0

600
0
0
0
0
0
150
36 002
(0)
(0)
0

Код
рядка

Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1495

33 795

36 752

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
3 074
281
0
116
511
1 449
504
0
0
1 518
0
0
238
7 691

0
3 764
510
0
188
722
8 276
1 615
0
0
1 853
0
0
376
17 304

1700

0

0

1800
1900

0
41 486

0
54 056

Керівник

Конюшенко Григорiй Миколайович

Головний бухгалтер

Буряк Тетяна Павлiвна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ
ЗАВОД "ПЛIНФА"

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

00240253

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

51 693

39 875

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 37 353 )
(0)

( 32 924 )
(0)

2090

14 340

6 951

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
6 776

0
0
0
6 306

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 12 202 )
( 1 635 )
( 3 056 )

( 11 179 )
( 2 320 )
( 3 855 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

4 223

0

2195
2200

(0)
0

( 4 097 )
0

Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
0
(0)
(0)
(0)
0

0
0
0
( 169 )
(0)
(0)
0

2290

4 223

0

2295
2300

(0)
-66

( 4 266 )
0

2305

0

0

2350

4 157

0

2355

(0)

( 4 266 )

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
4 157

0
-4 266

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
28 428
Витрати на оплату праці
2505
18 588
Відрахування на соціальні заходи
2510
3 845
Амортизація
2515
980
Інші операційні витрати
2520
7 361
Разом
2550
59 202
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605

3
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
22 766
16 579
3 461
957
3 243
47 006
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2610

0,000000

0,000000

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Керівник

Конюшенко Григорiй Миколайович

Головний бухгалтер

Буряк Тетяна Павлiвна

КОДИ
Дата
Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ
ЗАВОД "ПЛIНФА"

за ЄДРПОУ

00240253

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

29 082
1 070
1 070
0
214
27 445
2

10 046
1 342
1 342
0
0
30 526
3

3025

347

319

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
5 327
0
0
0
1 734

0
4 678
0
0
1 000
456

3100
3105
3110
3115
3116

( 2 123 )
( 15 196 )
( 3 909 )
( 6 355 )
(0)

( 8 092 )
( 12 293 )
( 3 689 )
( 5 198 )
(0)

3117

( 95 )

(0)

3118

(0)

(0)

3135
3140
3145

( 29 856 )
(0)
(0)

( 22 127 )
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 8 079 )
-511

(0)
( 1 087 )
-4 116

фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3200
3205

0
0

0
0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 168 )
(0)
(0)

(0)
( 1 779 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-168

(0)
-1 779

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
(8)
(0)
(0)

(0)
(0)
(3)
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-8
-687
2 909
0
2 222

(0)
-3
-5 898
8 807
0
2 909
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КОДИ
Дата
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД
"ПЛIНФА"

Підприємство

00240253

за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам

2
4000
4005

3
600
0

4
0
0

5
0
0

6
150
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
33 045
0

4010
4090
4095

0
0
600

0
0
0

0
0
0

0
0
150

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
33 795
0

0
0
33 045

0
0
0

0
0
0

0
0
33 795

0

4 157

0

0

4 157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
-1 200

0
0

0
0

0
-1 200

Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
600

0
0

0
0

0
150

2 957
36 002

0
0

0
0

2 957
36 752
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XVI. Твердження щодо річної інформації
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає
потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що
вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв,
фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента.
Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i
здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi ПрАТ "ХМЗ "ПЛIНФА" продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi,
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та
використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського
облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати пiдприємство чи
припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Виконавчий орган пiдприємства в особi директора вiдповiдає за нагляд за процесом фiнансового
звiтування та складає фiнансову звiтнiсть.

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

1
06.10.2020
06.10.2020

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
06.10.2020
06.10.2020

01.07.2020
13.10.2020
15.10.2020

01.07.2020
15.10.2020
15.10.2020

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
Спростування

