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Адресат: Збори учаснитв та викопавчгш орган АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРТРОН»

Национальна ко.\пс1я з цитих папер'ш та фондового ринку

ЗВТТ ЩОДО АУДИТУ ФШАНСОВО1 ЗВГГНОСТ1

Думка.

Ми провели аудит фшансово'У звптюст! АКЦИОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (код за СДРПОУ: 14313062, мюцезнаходження:
61070, м. Харюв, вул. АКАДЕМ1КА ПРОСКУРИ, буд.1) надал! за текстом -
Товариство), що складаеться з! Зв!ту про фшансовий стан станом на
31.12.2020 року, Звггу про ф шансов! результати (зв!ту про сукупний дохщ) за
2020 р!к, Звггу про рух грошових кошт!в (за прямим методом) за 2020 р!к,
Зв!ту про власний каштал за 2020 р!к, а також прим!ток до ф1нансовоУ
зв1тност1, включаючи стислий виклад значущих обл!кових полггик та 1ншоУ
пояснювальноГ шформащ'Г.

На нагпу думку ф!нансова зв1тн1сть, що додаеться, в!добража.е
достов!рно, в ус!х суттевих аспектах в1дпов1дно до застосованоУ
концептуально'!' основи финансового зв1туваиня та надае правдиву та
неупереджену 1нформац1ю про фшансовий стан Товариства на 31 грудня 2020
р., та ТУ фшансов! результати ! грошов! потоки за р!к, що зак!нчився
зазначеною датою, в!дповщно до М!жнародних стандарт!в ф!нансовоУ
ЗВ1ТНОСТ1 (МСФЗ).

Основа для думки.

Ми провели аудит в!дпов!дно до «Млжнародних стандарт!в контролю якост!,
аудиту, огляду, !нп.гого надання впевнемост! та су пути !х послуг» (МСА). Нашу
вцщовщальшстъ зп'дно з ними стандартами викладено в розд!л!
«В1дпов!дальн!сть аудитора за аудит ф!нансово! зв!тност!» нашего зв!ту. Ми е
незалежними по вцщошенню до АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРТРОН» зпдно з Кодексом етики -професшних бухгалтер!в Ради з
М!жнародних стандарт!в етики для бухгалтер!в (Кодекс РМСЕБ) та етичними
вимогами, застосовними в Укра'пп до наглого аудиту фпшнсовоУ зв!тност!, а



*»
Р

також виконали !нш! обов'язки з етики вщповцщо до цих вимог та Кодексу
РМСЕБ.

На нашу думку, фшансов! зв!ти А Т «ХАРТРОН» за фшансовий р!к, що
закшчуеться 31.12.2020р., складен! на шдстав! обл!кових репстр!в, дан! в яких
вщображен! на щцстав! первинних документ! в.

Ми вважаемо, що отримаш нами аудиторськ! докази <г достатшми та
прийнятними для використання Ух як основи для нашоГ думки.

Ключов! питания аудиту

Клгочов! питания аудиту - не питания, як!, зп'дно з нашим профес!йним
судженням, були найбшьш значущими для нашего аудиту фшансовоУ зв!тност!
за поточний пер!од. Ц1 питания розглядались в контекст! нашого аудиту
фшансовоУ звтгост! та враховувались при формуванн! думки щодо неГ, при
цьому ми лс висловлюемо окремо'Г думки щодо цих питань.

Ми визначили наступи! ключов! питания аудиту, про як! вважаемо за
необхщне пов!домити в нашему висповку.

Довгостроков! фшансов! швестицй": як! обл!ковуються за методом участ! в
каштал! !иших шдприемств становлять 52% в!д загальноУ валюти баланса
Товариства.

Розкриття !нформац!У щодо отриманого прибутку в!д ф!нансових !нвестиц!й
у доч!рш, асоц!йован! шдприемства, обл!к яких ведеться методом «участ! в
каштал!» наведено у Примггках до фшансовоУ зв!тност!.

Пояснювальний параграф

Не змшюючи думку, Аудитор звсртас увагу па те, що п!д час складання
ф!нансово'Г зв!тност! за р!к, який зак!нчився 31.12.2020 р. кер!вництво
Товариства розглянуло поправки, внесен! до МСФЗ та нов! стандарта МСФЗ,
як! вве/{сн! та дпоть починаючи з 01.01.2020 року ! вважае, що вони не мають
впливу на фшансову зв!тн!сть за 2020 р!к.

Несприятливе зовщ'шнс середовище в краУн! в умовах складноУ пол!тичноУ
ситуац!У, коливання курсу национально!" валюти, вщсутнють чинник!в
покращення !нвестиц!йного кл!мату можуть над ал! мати негативний вплив на
результата д!ялыюст! та ф!нансовий стан Товариства, характер я ко го на
поточний момент визначити неможливо.

Управл!нський персонал не щентифшував суттевоУ невизначеност!, яка
могла б поставити п!д значний сумн!в здатн!сть Товариства безперервно
продовжувати д!яльн!сть, тому використовував припущення про безперервшсть
функц!онування Товариства, як основи для обл!ку п!д час подготовки
фшансових звтв.



Вщповщальшсть унравлшського персоналу га тих, кого над|'леио
найвищими повноваженнями, за фшансову звггшсть.

Управлшський персонал Товариства несе вщповщальшсть за складання !
достов!рне подання фшансовсн звтюст! вщповщно до МСФЗ та за таку
систему внутрхшнього контролю, яку кер!вництво визначае потр1бною для того,
щоб забезпечити складання фшансовоУ звггност!, що не мютить суттевих
викривлеиь внаслщок шахрайства або помилки.

При складанн! фшансовоУ звтюст! управлшський персонал несе
вщповщалыпсть за оцшку здатност! пщприсмства продовжувати свою
д1яльшсть на безперервшй основ!, розкриваючи, до не застосовано, питания, що
стосуються безперервност) д!яльност]', та використовуючи припущення про
безперервшсть д!яльност! як основи для бухгалтерського обл!ку, кр!м випадк!в,
якщо управл1нський персонал або плануе лшвцгувати товариство чи припинити
дшльшсть, або не мае шших реальних альтернатив пьому.

Т1, кого иад1'лено найвищими повгюваженнями несуть вщловщальш'сть за
нагляд за пропесом фшансового зв!тування гГовариства.

Вщновщалын'сть аудитора за аудит фшансовоУ зв1тность

Нашими гилями е отримаиня обгрунтованоУ впевненост!, то фшансова
зв!тн1сть у тплому нс М1стить суттевогю викривлення внаслщок шахрайства або
помилки, та випуск зв!ту аудитора, що м1стить пашу думку.

Обгрунтована впевнетл'сть е високим р^внсм впевненост!, проте не гарантуе,
що аудит, проведений вццтовщно до МСА, завжди виявить суттеве
викривлеиня, якщо воно 1'снуе.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттевими, якщо окрсмо або в сукупност!, як обгрунтовано
оч1куеться, вони можуть впливати на економ1чн1 р!шення користувач!в, що
приймаються на основ! щеУ фшансовоУ звггностл.

Виконуючи аудит в!дпов!дно до вимог Закону УкраУни «Про аудит
фшансовоУ ЗВ1ТНОСТ1 та аудиторську д!ялыпсть» та МСЛ (видання 20! 6-1 7 року)
в якост! нащональних стандарт!в аудиту (НСЛ) рппенням АудиторськоГ палати
УкраУни № 361 в!д 08.06.2018 рО7\у, ми використовуемо профес!йне судження та
дотримугмось профео'йного скептицизму протягом усього завдання з аудиту.

Кр!м того, ми:
• !дептиф!куемо та огпнюемо ризики суттевого викривлення фшансовоУ

зв!тност! внасл!док шахрайства чи помилки, розробляемо и виконуемо
аудиторськ! процедури у в!дпов!дь на ц! ризики, а також отримуемо
аудиторськ! докази, що е достатгпми та ирийнятними для використання Ух як
основи для нашоУ думки. Ризик невиявлення суттевого викривлення внасл!док
шахрайства е вищим, ш'ж для викривлення внаслщок помилки, осюльки
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шахрайство може включати змову, гпдробку, навмиси! пропуски, неправильш
тверджсипя або нехтування заходами внутршшього контролю;

• отримуемо розумшня заход!в внутршшього контролю, що стосуються
аудиту, для розробки аудиторських процедур, як! б вцщов!дали обставинам, а
не для висловлення думки щодо ефективност! системи внутр!шнього контролю;

• ощнюемо прийнятнють застосованих обл!кових пол!тик та
обгрунтовавють обл!кових оцшок 1 вщповщних розкригпв щформацн,
зроблених управлшським персоналом;

• доходимо висиовку щодо прийнятност! використання управлшським
персоналом припущення про безперервшсть д!яльност! як основи для
бухгалтерського облжу та, на основ) отриманих аудиторських доказав, робимо
висновок, чи !снуе суттева невизначетсть щодо подш або умов, як! поставили б
шд значнии сумшв можливють товариства продовжити оезперервну д!яльшсть.
Якщо ми доходимо висновку щодо юнування такоУ суттсво'Г невизначеност!, ми
повинн! привернута увагу в своему звгп аудитора до вщповщних розкригпв
шформац!! у ф!нансов1Й зв1тпос'п' або, якщо так! розкриття шформацй е
неналежннми, модиф!кувати свою думку. Наин' 1?исновки грунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого зв!ту аудитора. Вт'ш
майбутн! подIV або умови можуть примусити компанию припинити свою
д1яльн1сть на бсзперервшй основ].

• огн'нюемо загальне податшя, структуру та зм!ст ф1нансово'Г зв1тност1
включно з розкриттями 1нформац11, а та кож те, чи показус фшансова зв1тн!сть
операщ'Т та под1У, що покладеш в основу п складання, так, щоб досягги
достовфного воображения.

Ми пов1домляемо тим, кого наддлено найвищими повноваженнями,
щформац!ю про запланований обсяг 1 час проведения аудиту та суттев!
аудиторськ! результати, включаючи будь-як! суттсв! недол1"ки заход1в
виутршшього контролю, виявлен! нами гид час аудиту. Ми також надаемо тим,
кого надшено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали
В1ДПОВЩГП етичш вимоги щодо незалежност!, та повщомляемо Ум про вс!
стосунки и 1ннп питания, як! могли 6 обгрунтовано вважатись такими, що
вшшвають на пату незалежтсть, а також, дс це застосовне, щодо вщповщних
застережних заходов.

Зв!т щодо вимог 1111НИХ законодавчих та нормативних акт1в

Аудиторську псрсв1рку ф1нансовоУ зв1тиост1 за 2020р. АКЦЮНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ХАРТРОМ» здшенено ТОВАРИСТВОМ 3 ОЬМЕЖЕНОЮ
В1ДПОВ1ДАЛЬН1С7Ю «АУДИТОРСКОЮ Ф1РМОЮ «Ф1НАНСОВИЙ
ЕКСПЕРТ». Перев1рка проводилась у вщповщностЛ до «М1жнародних
стандарт!в контролю якост!, аудиту, огляду, шшого издания впевненост! та
супутщ'х послуг», видання 2016-2017рр.. (МСА), прийнятих в якост!
Нацюналышх стандарт!в аудиту р!1пенням АудиторськоУ палати УкраУни № 361
в!д 08.06.2018 року, для застосуванпя до завдань, виконання яких буде
здшснюватися з 1 линия 2018 року, зокрсма до МСА 700 «Формування думки



та надання зв!ту щодо фшансовоУ звггносп», МСА 706 «Пояснювальш
параграфи та параграфи з шших питань у звт незалежного аудитора», МСА
710 «Пор1вияльна птформашя в!дпов!дн! показники ! пор!вняльна ф!нансова
звшйсть», МСА 720 «Вщповщальшсть аудитора щодо 1ншоУ 1нформац!У в
документах, що мютять гтерев!рену аудитором ф!нансову звптпсть , тощо. Ц!
стандарти вимагають в!д аудитора дотримання етичних вимог, а також
планувапня 1 викопання аудиторськоУ перев!рки для отримання достатньоУ
впевненост!, що фшаисова зв!тн1еть не м!стить суттсвих викривлень.

Основш вщомост! про умови договору та аудиторськгу перев!рку

Догов!р на проведения аудиту Л^> 17 в!д 10 грудня 2020 року. Пер!од, яким
охоплено проведения аудиту: з 01.01.2020 по 31.12.2020 року.
Дата аудиторского звпу (висновку): 26.03.2021 року.
Аудит проведено ТОВ «АФ «Ф1НАНСОВИЙ НКСПЕРТ» (33479808), номер
реестрац!У 3631 в!д 15.07.2005 р. у Реестр! аудитор!в та суб'ек'пв аудиторськоУ
д!яльност1, розд!л 3 «СУБ'СКТИ АУДИТОРСЬКО! Д1ЯЛВНОСТ1, ЯК1
МАЮТЬ ПРАВО ПРОВИДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФГИАИСОВО1
ЗВ1ТНОСТ1ШДПРИСМСТВ»
Св!доцтво про В1дпов!дн1сть систсмп контролю якост! виданс Аудиторською
палатою УкраУни вид 30.1 1.2017

~?АЦ4

Директор

ТОВ «АФ «ФШАНСОВИИ ЕКС1Ж

Т.В.Таскаева

Сертиф!кат аудитора Сер1У А № 004792 в!д 22.06.2001 року

Укра'ша,м. Харк!в, вул.Чернишевська, 10.

«26» берсзня 2021р.
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ЗВ1Т НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо консолщованоТфшансовоТ зв!тност1

АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»

за фшансовий р1к, що закшчився 31.12.2020 року.

лл. Харюв

2021 р!к.



Наглядов1й Рад!, акционерам

АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»,

Нацюнальшй ком'ю! з ц'шних папер!в

та фондового ринку Украши

Зв'гг щодо аудиту фшансовоК звггносп

Думка

Ми провели аудит консол1довано'( ф'шансово'[ звт-юсп АКЦЮНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» та доч'фшх компашй : ТОВ НВП ХАРТРОН-АРКОС, ТОВ

НВП «ХАРТРОН-ПЛАНТ», ТОВ НВП «ХАРТРОН-ЕНЕРГО, ЛТД», ТОВ НВП «ХАРТРОН-

ЮКОМ», ТОВ «ХАРТРОН-ВЮЛ1С», ТОВ НВП «ХАРТРОН-АСКОРД» та ТОВ ВТП

«ХАРТРОН-ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК»( дал! разом - «Трупа»), що включае

консолщований звпг про фшансовий стан Групп на 31.12.2020 року та

консол'щований зв'гг про прибутки чи збитки та шший сукупний дох'щ,

консолщований звпг про рух грошових кошлв за 2020 р'тта консол!дований зв1т

про ЗМ1НИ в капитал! за р!к, що заюнчився на зазначену дату, стислий виклад

суттевих облтових пол!тикта при!\л1тки до фшансовоТ зв'1тност1.

На нашу думку консолщована ф1нансова зв1тн1сть/ що додаеться, вщображае

достов1рно в ус1х суттевих аспектах фшансовий стан Групп на 31.12.2020 року, та

Т1 ф!нансов'| результати I грошов! потоки за р!к, що зак'шчився зазначеною датою,

в'|дпов'|дно до М1жнародних стандарт!в ф1нансово'1 звггносл (МСФЗ).

Основа для думки

Ми провели аудит в1дпов1дно до М1жнародних стандарт!в аудиту (МСА). Нашу

в1дпов'|дальн'|сть зг!дно з цими стандартами викладено в роздт!

«В"|дпов'|дальн'|сть аудитора за аудит ф'шансово'1 зв1тност!» нашого зв'ггу. Ми е

незалежними по вщношенню до Групп зг'щно з етичними вимогами,

застосованими в УкраТн!, до нашого аудиту консолщовано'! ф'шансово'! звгтносп, а

також виконали 1нш1 обов'язки з етики в1дповщно до цих вимог. Ми вважаемо,

що отримаш нами аудиторськ! докази е достатшми 1 прийнятними для

використання Тх як основи для нашо'{ думки.



Пояснювальний параграф

Звертаемо Вашу увагу на Примгтку 10, стор. 22 до консолщованоТ ф'тансовсн

звггносп, у як1й йдеться про те, що у консолщовану фшансову звггшсть станом на

01.01.2020 року були внесен! коригування у зв'язку з! зменшенням ктькосп

доч!ршх компатй.

Нашу думку не було модифтовано щодо цього питания.

Ми звертаемо увагу на той факт, що у Примгщ! 18 до фшансово'1 звгтносп Трупа

розкривае шформац!ю щодо обсягу операцш кушвл! - продажу товар!в та послуг

М1Ж Групою Компанш та пов'язаними сторонами. Вимоги розкриття вщносин з

пов'язаними сторонами визначено у МСФЗ (1А5) 24 «Розкриття шформацм щодо

пов'язаних сторш», у т.ч. за визначеними категор!ями пов'язаних сторш.

Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питания.

Нашу думку не було модифтовано щодо цього питания.

Ключов! питания аудиту

Ключов! питания аудиту- це питания, як! на наше профеайне судження, були

значущими шд час нашего аудиту фшансово'( зв!тност1 за поточний перюд. Ц1

питания розглядались у контекст! нашого аудиту ф1нансово'1 зв'|тност'| в цтому та

враховувались при формуванш думки щодо неТ, при цьому ми не висловлюемо

окремо'1 думки щодо цих питань.

№ Опис ключових питань аудиту

зпдно до вимог МСА 701

1 Метод обл!ку фшансових швестицм

Трупа обл1ковуе фшансов! 'твестицм своТх

доч1рн1х (у консол'щовашй ф!нансов'|й

ЗВ1ТНОСТ1 ел1м1нуються) та асоцшованих

компан!й, частка волод!ння яких змшилась.

Управл'тня застосовуе метод оц1нки фшансових

1нвестиц1й за участю у каштал!, який треба пост'шно

в!дстежувати у зв'язку з! зм!ною частки учасп.

Таким чином, дане питания е одним 1з значимих

для нашого аудиту. 1нформац1я щодо п!дприемств,

у як! 1нвестувала Трупа, наведено у прим1ти,1 6

до консол'щованоТ ф1нансовоТ зв!тност1.

2 Незавершене виробництво

Трупа обл!ковуе у консол'|дован1й ф1нансов1й

Зв1тност'| незавершене виробництво та пов'язан!

3 ним отриман! переплати за м!жнародними

Яким чином в1дпов1дне ключове

питания було розглянуте шд час аудиту

Виконан! аудиторськ! процедури

В числ! 'шших аудиторських процедур

ми тдтвердили частки волод'шня в

тдприемствах за допомогою анал!зу

щодо кушвлнпродажу часток та запис!в

у реестрацшних документах Групп.

Також були перев!рен1 та проанал!зо-

ван! в1дпов1дн'| бухгалтерськ! записи

щодо зм!н 1нвестиц1й, виплати дивиден

т!в та 1н.

Виконан!аудиторськ! процедури

Нами були перев'феж д!юч1 контракти

та проанал1зован1 обставини щодо'(х

завершения. Також нами на р!зних



контрактами, виконання яких у майбутньому

безперспективно. Оцшка Управлшням в!ропд-

носп завершеносп даних контракт!в залежить

в!д геопсштичного середовища, ризики за яким

висвгглено у прим1тц1 19 дано! консол!дованоТ

ЗВ1ТНОСТ1.

етапах аудиту широко обговорювався

з управлшським персоналом вплив на

фшансову зв1тжсть вказаних операцт,

оскшьки вони виходять за рамки зви-

чайного переб!гу господарсько'( д'тль-

носп тдприемства, в результат! чого

отриман! пояснювальж довщки про стан

правов'щносин за даними контрактами.

1нша шформац!я

Ыформац'т, що не е фшансовою звггтстю та зв1том аудитора щодо неТ

Управлшський персонал несе вщповщальжсть за фшансову та нефшансову

1нформац1ю, яка характеризуе стан 1 перспективу розвитку Групп та розкривае

основы ризики 1 невизначеносл д1яльност1 Групп (дал! - 1нша 1нфорллац1я).

1нша шформащя включаеться до р!чних зв!тних даних:

-Зв1ту проуправл!ння за 2020 р'т, п!дготовлений зг1дно ст. 6, ст. 11 Закону Украши

«Про бухгалтерськии обл!к та фшансову зв!тшсть в УкраТш» в!д 16.07.1999 р. №

998-Х1У ( дал! - ЗУ №996), та була отримана до дати Звггу незалежного аудитора

( не е фшансовою зв!тн1стю та нашим звггом незалежного аудитора щодо неТ) та

Методичних рекомендац1й з! складання зв!ту про управл!ння, затверджених

Наказом Мшфшу в'щ 07.12.2018 р. № 982 ( дал! - Методрекомендаци № 982).

-Зв'ггу кер'тництва за 2020 р!к, п!дготовленого зг!дно ст. 40-1 Закону Украши «Про

цшн! папери та фондовий ринок» вщ 23.02.2006 р. № 3480-1У).

Наша думка щодо консолщованоТ ф!нансовоТ зв1тност1 не поширюеться на шшу

1нформац1ю; та ми не робимо висновку з будь-яким р!внем впевненост! щодо ц!еТ

1ншо1 шформацп.

У зв'язку з нашим аудитом консолщованоТ зв1тност1 нашою вщповщальшстю е

ознайомитись з шшою 1нформаи,1ею; зазначеною вище, та при цьому розглянути,

чи !снуе суттева нев'|дпов1дн1сть м!ж !ншою 1нформац1ею та консол!дованою

ф!нансовою ЗВ1ТН1СТЮ Групп станом на 31.12.2020 року або нашими знаниями,

отриманими п!д час аудиту, або чи ця !нша шформац!я мае вигляд такоТ, що

мктить суттеве викривлення.

Якщо на основ! проведеноТ нами роботи стосовно 1ншо'мнформацп, отриманоТ до

дати зв!ту аудитора, ми доходимо висновку що 1снуе суттеве викривлення ц1еТ

Ышомнформацм, ми зобов'язаж повщомити про цей факт.



Ми не виявили таких факпв, яю потр!бно було б включити до звггу.

Вщповщальшсть управлшського персоналу та тик, кого надшено наивищими

тювноваженнями, за консолщовану фшансову звггтсть

Управлшський персонал несе вщповщальшсть за складання 1 достов1рне подання

консолщованоТ фшансовоТ звгтносп вщповщно до МСФЗ та за таку систему

внутр!шнього контролю, яку управлшський персонал визначае потр!бною для

того, щоб забезпечити складання фшансовоТ зв1тност1, що не м!стить суттевих

викривлень внаслщок шахрайства або помилки.

При складанн! консолщованоТ фшансовоТ звгшосп Управлшський персонал

несе вщповщальшсть за оцшку Групп продовжувати свою д!яльшсть на

безперервн!й основ!, розкриваючи, де це необх!дно; питания що стосуеться

безперервност! Д1яльност1, та використовуючи припущення про безперервшсть

д1яльност| як основи для бухгалтерського обл!ку, кр1м випадк!в, якщо

Управл'шський персонал або плануе лтвщувати Трупу чи припинити д1яльшсть,

або мае 'шших реальних альтернатив цьому. Т\, кого надтено наивищими

повноваженнями, несуть В1дпов1дальн1сть за нагляд за процесом ф!нансового

звггування Групп.

Вщпов1дальн1сть аудитора за аудит фшансовик звтв

На.шими Ц1лями е отримання обфунтованоТ впевненост! що консолщована

ф1нансова зв1тн1сть у ц1лому не м1стить суттевого викривлення внасл!док

шахрайства або помилки, та випуск звггу аудитора, що м!стить нашу думку.

Обфунтована впевнешсть е високим р!внем впевненост!, проте не гарантуе, що

аудит, проведений вщповщно до МСА, завжди виявить суттеве викривлення,

коли воно 1снуе. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або

помилки: вони вважаються суттевими, якщо окремо або в сукупносл, як

обгрунтовано оч1куеться, вони можуть впливати на економ1чш р!шення

користувач1в, що приймаються на основ! ц'1еТфшансовоТзвггност1.

Виконуючи аудит в!дпов1дно до вимог МСА, ми використовуемо професшне

судження та профес!йний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Кр!м

того, ми:

чдентифтуемо та оцшюемо ризики суттевого викривлення фшансовоТ звгтносп

внасл!док шахрайства чи помилки, розробляемо и виконуемо аудиторськ!

процедури у в1дпов1дь на ц! ризики, а також отримуемо аудиторськ! докази, що е



достатшми та приинятними для використання Тх як основа для нашоТ думки.

Ризик не виявлення суттевого викривлення внаслщок шахрайства е вищим, шж

для викривлення внасшдок помилки, осктьки шахраиство може включати змову,

шдробку, навмисш пропуски, неправильштвердження або нехтування заходами

внутршнього контролю;

- отримуемо розумшня заход'т внутр!шнього контролю, що стосуеться аудиту,

для розробки аудиторських процедур, як! б в'|дпов1дали обставинам, в не для

висловлення думки щодо ефективносп внутр!шнього контролю;

-оцшюемо прийнятн1сть застосованих облтових полггик та обг'рунтовашсть

облшових оцшок 1 вщповщного розкриття шформацм, зроблених управлшським

персоналом;

-доходимо висновку щодо прийнятносп використання управлшським

персоналом припущення про безперервшсть д'тльносп як основи для

бухгалтерського обл'ту та, на основ! отриманих аудиторських доказ'ш, робимо

висновок, чи 1снуе суттева невизначетсть щодо подш або умов, що може

поставити шд значний сумн!в здатн!сть Групп продовжити свою д'тльшсть на

безперервшй основ!. Якщо ми доходимо висновку щодо 1снування такоТ суттево'1

невизначеносп, ми повинн! привернути увагу в нашему звт аудитора до

в'|дпов1дного розкриття 'шформаци у ф'шансов|й зв1тност'| або, якщотак! розкриття

'шфбрмаци е неналежними, модиф!кувати свою думку. Наш! висновки

Грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашего зв!ту аудитора.

Вт1м майбутн! поди або умови можуть примусити компашю припинити свою

д1яльн'1сть на безперервн1й основ!.

| -оцшюемо загальне подання, структуру та зм!ст фшансово'! зв'|тност1 включно з

розкриттями 'тформацп, а також те, чи показуе фшансова зв1тн'|сть операци та

поди, що покладен! в основу !(складання, так щоб досягти достов'фного подання.

Ми пов'|домляемо тих, кого над1лено найвищими повноваженнями, разом з

тшими питаниями шформаи,1ю про запланований обсяг 1 час проведения аудиту

та суттев! аудиторськ! результати. Включаючи будь-як! суттев! недолти заход1в

внутр'шнього контролю, виявлен! нами тд час аудиту. Ми також надаемо тим,

кого надтено найвищими повноваженнями, твердження. Що ми виконали

В1дпов'|дш етичш вимоги щодо незалежносп, та повщомляемоТм про вс! стосунки

и шил питания, як! могли б обГрунтовано вважатись такими, що впливають на



нашу незалежжсть, а також, де це застосовне, щодо вщповщних застережних

ЗЭХОД1В.

3 перелту вах питань, шформэщя щодо яких издавалась тим, кого нэдтено

найвищими повноваженнями, ми визначили т!, що були найб'тьш значущими тд

час аудиту фшансовоТ звггносл поточного перюду, тобто т1, як! е ключовими

питаниями аудиту. Ми описуемо ц! питания в нашему звт аудитора кр!м

випадюв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публ!чне

розкриття такого питания, або за вкрай виняткових обставин ми визначаемо, що

таке питания не сл!д висвгглювати в нашому звт, осктьки негативш настдки

такого висвгтлення можуть оч1кувано переважати його корисшсть для штереав

громадськосп.

Зв1т щодо вимог 1нших законодавчих I нормативних акт!в

Аудиторську перев!рку консолщованоТ ф1нансовоТ звпгносп за 2020 р!к

АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» зд!йснено ТОВАРИСТВОМ 3

ОБМЕЖЕНОЮ В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЮ «АУДИТОРСЬКОЮ Ф1РМОЮ «Ф1НАНСОВИЙ

ЕКСПЕРТ». Перев1рка проводилась у вщпов'щност! до «М1жнародних стандарт!в

контролю якост!, аудиту, огляду, шшого издания впевненост! та супутшх послуг,

видання 2016 - 2017 рр. (МСА), прийнятих в якосп Нацюнальних стандарт1в

аудиту Р1шенням АудиторськоТ пэлэти УкраТни в!д 08.06.2018 року № 361, для

зэстосування до завдань, виконання яких здшснюеться з 1 липня 2018 року,

зокрема до МСА 700 «Формування думки та издания зв!ту щодо фшансовоТ

ЗВ1ТНОСТ1, МСА 706 Пояснювальний парагрэфи тэ пэраграфи з шших питань у звт

незалежного аудитора», МСА 710 «Пор1вняльна шформац1я - вщповщш

показники 1 пор1вняльна фшансова зв1тн1сть», МСА 720 «В|дпов1дальн1сть

аудитора щодо шшоТ 1нформацГ1» в документэх, що м!стять перев!рену

аудитором фшэнсову зв1тн1сть, тощо. Ц1 стандэрти вимагають вщ аудитора

дотримання етичних вимог, а також планування \ використання аудиторськоТ

перев!рки для отримання достэтньоТ впевненост!, що ф!нансова зв1тн!сть не

м1стить суттевих викривлень.



Пояснения щодо властивих для аудиту обмежень

Питания, як! викладеж у цьому звт, розглядалися лише в межах проведения

аудиторськоТ перев!рки Групп за 2020 р!к на основ! виб1ркового тестування та у

обсягах, необхщних для планування та проведения аудиторських процедур

вщпов'щно до вимог профеайних стандарте. При ознайомлеж з цим зв!том

необхщно враховувати властив! обмеження, притаманж аудиту, в також

пов'язаж з д1яльн1стю Групп та оргажзащею системи бухгалтерського облту та

внутршнього контролю. Кр1м того, слщ враховувати, що критерп оц'шки питань,

пов'язаних з д1яльжстю Групп 1 оргажзацм системи бухгалтерського обл!ку та

внутршнього контролю, використовуван! нами, можуть В1др1знятись в!д

критерив, що застосовуються Групою.

Основн! в'|домосп про уллови договору та аудиторську перев!рку

Догов'ф на проведения аудиту № 17 в!д 10 грудня 2020 року. Перюд, яким

охоплено проведения аудиту: з 01.01.2020 по 31.12.2020 року.

Дата аудиторського звггу (висновку): 26.03.2021 року.

Аудит проведено ТОВ «АФ «Ф1НАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» (33479808), номер реестрацн

3631 в!д 15.07.2005 р. у Реестр! аудитор!в та суб'ект1в аудиторсько'1 д1яльност1,

роздш 3 «СУБ'СКТИ АУДИТОРСЬКО! Д1ЯЛЬНОСТ1, ЯК1 МАЮТЬ ПРАВО ПРОВИДИТИ

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ Ф1НАНСОВОТ ЗВ1ТНОСТ1 ПЩПРИСМСТВ»

Свщоцтво про В1дпов1дн1сть системи контролю якосп видане Аудиторською

палатою УкраТни в!д 30.11.2017 № 352/4

Партнером завдання з аудиту, результатом/якого е цей звгг незалежного

аудитора , е: Валентина Лозинська

Сертифтат аудитора № 006590

Директор

ТОВ «АФ «Ф1НАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ»
I/ 05

Тетяна Таскаева

Сертифтат аудитора № 004792

м.Харшв, 61057, вул. ЧернишевськаДО

2бберезня 2021 р!к



Аудиторська ф!рма
«Фшансовий експерт»

ЗВ1Т НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

3 НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНО1ВПЕВНЕНОСТ1

щодо шформаци, наведеноТ вщповщно до вимог пункт!в 5-9

частини 3, а також перев1рки пункт!в 1-4 ц|еТ ж частини, стагп 40-1

Закону УкраТни «Про цшн! папери та фондовий ринок» у Звт про

корпоративне управлшня

АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
за перюд з 1 с!чня 2020 року по 31 грудня 2020 року.



Акцюнерам А'Г «ХАРТРОН»

Нац|'ональн|'й ком|'с|Тз ц(нних папериз та фондового ринку УкраУни

ОСНОВН1 В1ДОМОСТ1 ПРОТОВАРИСТВО

Повне найменування

Скорочене найменування

Код за еДРПОУ

Мкщезнаходження

Основы види д|'яльносп за

КВЕД

АКЦЮНЕРНЕТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»

АТ «ХАРТРОН»

14313062

61070, м. Харк!в, вулиця АКАДЕМ1КА ПРОСКУРИ,

буд.1

72.19- Доел ('дження и експериментальж розробки

у сфер! шших природничих 1 техн(чних наук

1нформац1я про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обгрунтованоУ впевненосп щодо (нфорллацп,

зазначеноУ у пунктах 5-9 зв!ту про корпоративне управлшня АКЦЮНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»( надал! Товариство) станом на 31 грудня 2020 року,

складеного в|'дпов(дно вимог стагп 40-1 Закону УкраУни «Про цтт папери та

фондовий ринок» в(д 23.02.2006 року № 3480-1У ( Закон № 3480- IV).

Кр(м того ми перев|'рили |'нформац|'ю, зазначену в пунктах 1-4 звпгу про

корпоративне управлшня Товариства станом на 31 грудня 2020 року.

Предметом перев(рки надання обфунтованоТ впевненосп щодо шформафУ,

наведеноУ у зв|'т( про корпоративне управлшня е документ та дат, що

розкривають або тдтверджують шформафю:

5) опис основних характеристик систем внутр|'шнього контролю ( управлшня

ризиками емггента;

6) перел1к ос1'б7 як( прямо або опосередковано е власниками значного пакета

акцт ем!тента;

7) ('нформафю про будь-як! обмеження прав учасп та голосування акцюнер/'в

(учаснишв) на загальних зборах ем(тента;

8) порядок призначення та звтьнення посадових оаб емггента;

9) повноваження посадових оаб ем(тента.



Звгг складено за результатами виконання завдання ТОВАРИСТВОМ 3

ОБМЕЖЕНОЮ В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЮ «АУДИТОРСЬКА Ф1РМА «Ф1НАНСОВИЙ

ЕКСПЕРТ» (номер реестрацП' у Реестр! аудитор(в та суб'екл'в аудиторськоУ

д|'яльносп - № 3631), на шдстав/ договору № 17 в!д 10 грудня 2020 року та у

вщповщносп до:

- Закону УкраУни «Про аудит фшансовоУзвггносп' та аудиторськуд(яльтсть» вщ

31.12.2017 року № 2258 - VIII;

- М|'жнародного стандарту завдань з издания впевненосп 3000 «Завдання з

надання впевненосп', що не е аудитом чи оглядом [сторичноУ фшансовоУ

|'нформац1У (переглянутий)» - (надал) - МСЗНВ 3000).

Опис р|'вня впевненосп, отриманого практикуючим фах1вцем, тформац/'У про

предмет завдання та ,якщо це необх1дно, предмет завдання

Цей звгг м('стить результати виконання завдання з надання обгрунтованоУ

впевненосп' щодо шформацП', наведеноУ вщповщно до ЗУ «Про цшш папери та

фондовий ринок» у Звлп про корпоративне управл(ння АКЦЮНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (надал( - (нформаф'я Зв(ту про корпоративне

управлшня) за р\к, що закшчився 31 грудня 2020 року, що включае: - опис

основних характеристик систем внутршнього контролю I управлшня ризиками

Замовника; - перел(к ос\6, як\ прямо або опосередковано е власниками значного

пакета акцш Замовника; - |'нформац(ю про будь-як) обмеження прав учасп та

го/юсування акцюнер|'в (учасник!в) на загальних зборах Замовника; - опис

порядку призначення та звшьнення посадових оаб Замовника; - опис

повноважень посадових оаб Замовника.

1дентиф1кац1я застосованих критерг'Ув

1нфорл/1ац1ю Зв('ту про корпоративне управлшня було складено

управл(нським персоналом В1'дпов1'дно до вимог (надал! - встановлен! критер(У):

- пунктов 5-9 частини 3, а також пункт/в 1-4 ф'еУ частини, статп 40-1 Закону УкраУни

«Про ц|"нн|' папери та фондовий ринок»; - «Положения про розкриття шформаиД

емггентами цшних папер/в», затвердженого р|'шення НКЦПФР 03.12.2013 р. №

2826 (з подальшими змшами та доповненнями) в частит вимог щодо шформаф'У,

зазначеноУ у т'дпунктах 5-9 пункту 4 роздту VII додатка 38 до цього Положения.



Властив! обмеження. Конкретна мета.

Ми звертаемо увагу, що цей незалежний звгг з надання впевненосл,

складений вщповщно вимог стагп 40-1 ЗУ № 3480 - IV, а саме «емггент

зобов'язаний залучати аудитора (аудиторську ф1рму), який повинен висловити

свою думку щодо шформаци, зазначеноТ у пунктах 5-9 ц(еТ частини, а також

перев!рити шформац|'ю, зазначену в пунктах 1-4 ц1еТ частини. Така шформац|'я

включаеться до складу Звггу про корпоративне управлшня емггента, яка

розкриваеться на фондовому ринку, в тому числ! шляхом подання до

НацюнальноТ ком1сП' з цшних папер[в та фондового ринку вщповщно до вимог

стагп 40 Закону УкраТни «Про цшж папери та фондовий ринок».

В[дпов1дальшсть за 1нфорллац!ю Зв!ту про корпоративне управл|'ння

Управлшський персонал Замовника несе вщповщальшсть за складання \

достов|'рне подання |'нформац|"|'3в|'ту про корпоративне управлшня вщповщнодо

встановлених критермв та за таку систему внутр1шнього контролю, яку

управлшський персонал визначае потр|'бною для того, щоб забезпечити

складання жформацн Звггу про корпоративне управлтня, що не м(стить суттевих

викривлень внаслщок шахраиства або помилки. "П, кого надтено найвищими

повноваженнями, несуть вщповщальшсть за нагляд за процесом формування

шформацн Зв!ту про корпоративне управлшня Замовника. Вщповщно до

законодавства УкраТни( ст.7 ЗУ «Про аудит фшансовоУ зв(тност|' та аудиторську

д1яльн|'сть» посадов! особи Замовника несуть в|'дпов!дальн|'сть за повноту I

достов1рн!сть документ!в та шшоТ шформацн, що були надан! Аудитору для

виконання цього завдання.

В|'дпов1дальн1сть аудитора за виконання завдання з надання обфунтованоТ

впевненост! щодо (нформаци Зв1ту про корпоративне управлшня

Метою завдання з надання впевненосп було отримання обфунтованоТ

впевненосл, що шформац|'я Звггу про корпоративне управлшня в цтому не

л/чстить суттевого викривлення внаслщок шахраиства або помилки, та складання

звггу аудитора, що м!стить нашу думку. Обфунтована впевнеж'сть е високим

р|'внем впевненост!, проте не гарантуе, що виконане завдання з надання

впевненосл вщповщно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттеве викривлення,

колитаке !снуе. Викривлення можуть бути результатом шахраиства або помилки;

вони вважаються суттевими, якщо окремо, або в сукупносп, як обфунтовано

оч|'куеться, вони можуть впливати на р!шення користувач|'в, що приймаються на

основ! ц(еТ шформацн Зв|'ту про корпоративне управл!ння. Виконуючи завдання з



надання впевненосп вщповщно до виллог МСЗНВ 3000, ми використовуемо

профеайне судження та професшний скептицизм протягом всього завдання.

Окр!м того, ми:

1дентиф1куемо та оцшюемо ризики суттевого викривлення шформацм Звггу про

корпоративне управлшня внаопдок шахрайства чи помилки, розробляемо та

виконуемо аудиторсьш процедури у вщповщь на ц! ризики, та отримуемо

аудиторсьш докази, що е достатшми та прийнятними для використання Тх як

основи для нашоТ думки. Ризик не виявлення суттевого викривлення внаслщок

шахрайства е вищим, н!ж для викривлення внаслщок помилки, осктьки

шахрайсгво може включати змову, шдробку, навмио-м пропуски, неправильт

твердження або нехтування заходами внутр!шнього контролю;

Отримуемо розумшня заход!в внутр!шнього контролю, що стосуються завдання

з надання впевненосп, для розробки аудиторських процедур, як! б вщповщали

обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективносп системи

внутр1шнього контролю;

Оцшюемо прийнятшсть пол!тик та вщповщного розкриття шформацм',

зроблених управл!нським персоналом;

Оц1нюемо загальне подання, структуру та зм1ст шформацм' Звггу про

корпоративне управл!ння включно з розкриттям 1нформацм, а також те, чи

показуе шформац!я Звггу про корпоративне управлшня операцм та поди, що

було покладено в основу ТГ складання, так щоб досягти достов!рного

вщображення. Ми повщомляемо тим, кого надтено найвищими

повноваженнями, шформац!ю про запланований обсяг та час проведения

процедур виконання завдання з надання впевненосп та суттев! аудиторськ!

результати, виявлеж п!д час виконання такого завдання, включаючи будь-як!

суттев! недол!ки системи внутр!шнього контролю, як! були виявлен!;

Ми також надаемо тим, кого надтено найвищими повноваженнями,

твердження, що ми виконали етичш вимоги щодо незалежносп, та

повщомляемо Тх про вс1 зв'язки та шил питания, як! могли б обфунтовано

вважатись такими, що впливають на нашу незалежшсть, а також, де це

застосовано, щодо вщповщних застережних заход1в. 3 перелшу вс!х питань,

1нформац1я щодо яких надавалась тим, кого надтено найвищими

повноваженнями, ми визначили т!, що мали найбтьше значения тд час

виконання завдання з надання впевненосп щодо Звггу про корпоративне



управлшня фшансовоТ звггносп поточного перюду, тобто т\, як! е ключовими

питаниями виконання такого завдання.

Ыформативний перегляд виконаноТ роботи, яка стала основою для висновку

практикуючого фах!вця.

Загальний комплекс здшснених процедур отримання аудиторських доказ1в,

зокрема, але не виключно, був направлений на:

- отримання розумшня Замовника як середовища функцюнування системи

корпоративного управлшня: обов'язков1сть формування наглядовоТ ради,

можлив1сть застосування однооабного виконавчого органу, особливосл

функцюнування органу контролю (рев!зору або рев1зшноУ кол/псП');

- дослщження прийнятих внутр1шшх документ|'в, як! регламентують

функф'онування оргажв корпоративного управлшня;

-дослщження зм!сту функц1й та повноважень загальних збор!в Замовника;

-дослщження повноважень та форми функцюнування наглядовоТ ради: склад,

наявшсть поспйних або тимчасових ком1"тет1в, наявн1сть служби внутр(шнього

аудиту, наявн1сть корпоративного секретаря;

-дослщження форми функцюнування органу перев!рки фшансово-господарськоУ

Д|яльност! Замовника: наявн1сть рев1з1ЙноУ комюТ, або окремоУ посади рев!зора;

-дослщження повноважень та форми функц1онування виконавчого органу

Замовника; наявшсть колепального або однооабного виконавчого органу

товариства. Ми несемо вщповщальшсть за формування нашого висновку, який

фунтуеться на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звгту внаслщок

дослщження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу

корпоративного управлшня, протокол1в заадання наглядовоУ ради, протокол!В

засщання виконавчоУ дирекцГ!, протокол!в збор!в акц|'онер|'в, внутр1шшх

регламенте щодо призначення та звшьнення посадових ос(б, трудов! угоди

(контракти) з посадовими особами Замовника, дан! депозитар(ю про склад

акцюнер|'в.

При виконанш завдання нами були направлен! запити управлшському

персоналу та перев(рен|' наступи! документи:

-Статут АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»; Внутршш Положения та

правила акционерного товариства; Протоколи загальних збор!в, як! вщбулися за

2020 р!к та два попередш роки;
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- Протоколи заадань наглядовоТ ради, як! вщбулися у звггному перюд! та за два

попередшх роки; Протоколи заадань виконавчого органу, як( вщбулися у

зв1тному пер|'од|"; протоколи, накази, що тдтверджують обрання посадових оаб

Товариства (наглядова рада, виконавчий орган, рев|'зшна ком!ая/рев(зор);

Документи (протоколи, накази то що), що шдтверджують

звтьнення/припинення повноважень посадових оаб Товариства, що мали м!сце

у звггному перюд!;

- Положения про систему внутр!шнього контролю та управлшня ризиками;

- Перел1к акцюнер{в станом на 31.12.2020 року.

- Фшансова звггшсть за 2020 р!к.

Основа для думки

Завдання передбачало виконання аудиторських процедур для отримання

аудиторських доказ!в стосовно шформацп, наведеноУ у Звт. Виб(р процедур

залежав в(д судження аудитора, включаючи оц!нку ризик1"в суттевих викривлень

шформацм внаслщок шахрайства або помилки. Виконуючи оцшку цих ризик(в,

аудитор розглянув заходи внутршнього контролю, що стосуються складання

Зв(ту I докуменлв з метою розробки аудиторських процедур, як! вщповщають

обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективносп внутршнього

контролю АТ «ХАРТРОН».

Прийняття та процес виконання цього завдання зд[йснювалось з врахуванням

пол|'тик та процедур системи контролю якосл, як( розроблено ТОВ «АФ

«Ф1НАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» вщповщно до вимог М|'жнародного стандарту

контролю якост! 1 «Контроль якост! для ф(рм, що виконують аудит та огляд

фшансовоУ зв|'тност|', а також шил завдання з надання впевненосл 1 супутн!

послуги». Метою створення та тдтримання системи контролю якосп ТОВ «АФ

«Ф1НАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ», е отримання достатньоТ впевненост! у тому, що:

Сама ф|'рма та п" персонал дпоть вщповщно до профеайних стандарт(в,

законодавчих I регулярних вимог;

Зв1ти, як! надаються ф|'рмою або партнерами (з завдання, вщповщають

обставинам.

Ми виконали завдання з надання обфунтованоУ впевненосл в1дпов|'дно до

МСЗНВ 3000. Нашу вщповщальжсть зпдно з цим стандартом викладено в роздип

«В|'дпов1дальшсть аудитора за виконання завдання з надання обфунтованоУ
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впевненосп» нашего зв(ту. Ми е незалежними по вщношенню до Товариства

згщно з Кодексом етики професшних бухгалтер1в Ради з м1жнародних стандарт(в

етики для бухгалтер[в («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, як!

застосовуються в УкраУш до нашего заедания з надання впевненосп щодо

шформаиД Звггу про корпоративне управлшня, а також виконали шш( обов'язки

з етики в|'дпов|'дно до цих вимогта Кодексу РМСЕБ. Ми вважаемо, що отримаж

нами аудиторськ1докази едостатшми I прийнятними для використання Ухоснови

для нашоУ думки.

Думка

Ми виконали завдання з надання обгрунтованоУ впевненосп щодо шформацП'

Звггу про корпоративне управлшня АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» що

включае опис основних характеристик систем внутр!шнього контролю \

управлшня ризиками, перел!к оаб, як! прямо або опосередковано е власниками

значного пакета акцш, шформац1ю про будь-як! обмеження прав учасп та

голосування акц|'онер1в (учасник!в) на загальних зборах, опис порядку

призначення та звшьнення посадових ос1'б, опис повноважень посадових ос!б за

р!к, що зак|'нчився 31 грудня 2020 року. На нашу думку, шформац!я Зв(ту про

корпоративне управлшня, що додаеться, складена у уах суттевих аспектах,

вщповщно до вимог пунклв 5-9 частини 3, а також пункпв 1-4 ц1еУ части ни, статп'

40-1 Закону УкраУни «Про цшн! папери та фондовии ринок» та шдпунктами 5-9

пункту 4 роздшу VII додатка 38 дд.̂ йщтнення /про розкриття шформацП'
-• ̂  V *> г Д //>^Ч,. /

4/ %-.(г",г"ЛП -̂_. •*/ . *̂. / /

емтентами цшних паперш».

Директор

ТОВ «АФ «Ф1НАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ)^

Сертифжат Серп А № 004792 вщ 22

УкраУна, м. Харюв, зул. ЧернишевськаДО

«26» березня 2021 року

Таскаева Т.В.

Ст. 40 ЗУ «Про Ц1НН1 папери та фондовии ринок» Р(чна |'нформац|'я повинна бути затверджена

наглядовою радою смггента до ТГ розкригтя вщповщно до вимог цього Закону.



Аудиторська ф|'рма

«Фшансовий експерт»

*»
*

ЗВ1Т НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

3 НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНО1ВПЕВНЕНОСТ1

щодо шформацм, наведено! в|'дпов!дно до вимог пункп'в 5-9

частини 3, а також перев!'рки пункп'в 1-4 ц1еТ ж частини, статт! 40-1

Закону УкраУни «Про Ц1нн( папери та фондовий ринок» у Звт про

корпоративне управлшня

( консолщований)

АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
за перюд з 1 с(чня 2020 року по 31 грудня 2020 року.



Наглядов1й Рад! та акционерам А'Г «ХАРТРОН»

Нацюнальшй кол/чем з ц1нних папер1вта фондового ринку УкраТни

ОСНОВН1 В1ДОМОСТ1 ПРОТОВАРИСТВО

Повне найменування

Скорочене найменування

Код за едРПОУ

Мкцезнаходження

Основы види д1яльносп за

КВЕД

АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»

АТ «ХАРТРОН»

14313062

61070, м. Харк!в, вул. Академ!ка Проскури, буд.1

72.19- Дослщження и експериментальш розробки

у сфер! шших природничих \ техшчних наук

1нформац1я про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обГрунтованоТ впевненосл щодо шформацм

у звт про корпоративне управлшня АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»

та його доч1ртх компанш: ТОВ НВП «ХАРТРОН-ПЛАНТЛТД», ТОВ НВП «ХАРТРОН-

АРКОС ЛТД», ТОВ НВП «ХАРТРОН-еНЕРГО ЛТД», ТОВ «ХАРТРОН-ВЮЛ1С, ТОВ НВП

«ХАРТРОН-АСКОНД», ТОВ НВП «ХАРТРОН-ЮКОМ» та ТОВ ВТП «ХАРТРОН-

ЕЛЕКТРОЗВёЯЗОК» ( надал! разом - Трупа) станом на 31 грудня 2020 року,

складеного В1дпов!дно вимог пункт|'в 5-9 частини 3, статп 40-1 Закону УкраТни

«Про цшш папери та фондовий ринок» в!д 23.02.2006 року № 3480-1У ( Закон №

3480- IV). Звггшсть Групп складена на основ! фшансовоТ 1нформацм компоненте -

окремих компан|й Групп, бдиним значущим компонентом Групп е АКЦЮНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН».

Кр1м того ми перев1рили 1нформац1ю, зазначену в пунктах 1-4 звггу про

корпоративне управлшня Товариства станом на 31 грудня 2020 року.

Предметом перев1рки надання обгрунтованоТ впевненост) щодо шформацм,

наведено'1 у звт про корпоративне управлшня е документ та дан!, що

розкриваютьабо шдтверджують 1нформац1ю:

5) опис основних характеристик систем внутр!шнього контролю I управлшня

ризиками ем!тента;

6) перелт ос!б, як! прямо або опосередковано е власниками значного пакета

акц1й емггента;
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7) 1нформац1Ю про будь-як! обллеження прав учасп та голосування аки,юнер1в

(учасниюв) на загальних зборах емгтента;

8) порядок призначення та звшьнення посадових оаб емгтента;

9) повноваження посадових оаб ем!тента.
„

Звгг складено за результатами виконання завдання ТОВ «АФ «Ф1НАНСОВИЙ

ЕКСПЕРТ» (номер реестрацм у Реестр! аудитор!в та суб'ект1в аудиторськоТ

д|'яльносп - № 3631), на шдстав! договору № 17 вщ 10 грудня 2020 року та у

вщповщносп до:

- Закону УкраТни «Про аудит фшансовоТзвгпносп та аудиторську д1яльн1сть» в!д

31.12.2017 року № 2258 - VIII;

- М!жнародного стандарту завдань з издания впевненосп 3000 «Завдання з

надання впевненосп, що не е аудитом чи оглядом 1сторичноТ ф!нансовоТ

шформацм' (переглянутий)» - (надал! - МСЗНВ 3000).

Опис р!вня впевненост!, отрилланого практикуючилл фах1вцелл, шформаци про

предмет завдання та ,якщо це необх!дно, предмет завдання.

Цей звпг м!стить результати виконання завдання з надання обфунтованоТ

впевненосп щодо шформаиД наведено'1 вщповщно до ЗУ «Про цшш папери та

фондовий ринок» у Звт про корпоративне управлшня Групп АКЦЮНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (надал! - 1нформаи,1я Звггу про корпоративне

управлшня Групп) за р!к, що зак1нчився 31 грудня 2020 року, що включае:

- опис основних характеристик систем внутр1шнього контролю I управлшня

ризиками Замовника;

- перелн< оаб, як! прямо або опосередковано е власниками значного пакета

акц1й Замовника;

- шформац1ю про будь-як! обмеження прав учасп та голосування аки,юнер1в

(учасник1в) на загальних зборах Замовника;

- опис порядку призначення та звшьнення посадових оаб Замовника;

- опис повноважень посадових оаб Замовника.

1дентиф|кац!я застосованих критер!Ув.

1нформац1ю Зв1ту про корпоративне' управлшня Групп було складено

управлшським персоналом вщповщно до вимог (издал! - встановлеш критерп):

з



- пункпв 5-9 частини 3, а також пункпв 1-4 ц!еТ части ни, статп 40-1 Закону УкраТни

«Про цшш папери та фондовий ринок»;

- «Положения про розкриття шформацм ем!тентами цшних папер!в»,

затвердженого ршення НКЦПФР 03.12.2013 року № 2826 (з подальшими

змшами та доповненнями) в частим! вимог щодо шформацм, зазначеноТ у

подпунктах 5-9 пункту 4 роздту VII додатка 38 до цього Положения.

Властив! обмеження. Конкретна мета.

Ми звертаемо увагу, що цей незалежний звгг з издания впевненосл, складений

вщповщно вимог статп 40-1 ЗУ № 3480 - IV, а саме «ем!тент зобов'язаний

залучати аудитора (аудиторську ф!рму), який повинен висловити свою думку

щодо шформацм, зазначеноТ у пунктах 5-9 ц1еТ частини, а також перев!рити

шформац!ю, зазначену в пунктах 1-4 ц!еТ частини. Така шформац!я включаеться

до складу Звпгу про корпоративне управлшня емггента, яка розкриваеться на

фондовому ринку, в тому чист шляхом подання до НацюнальноТ комюТ з ц1нних

папер1в та фондового ринку вщповщно до вимог статл 40 Закону УкраТни «Про

цшн! папери та фондовий ринок».

Вщповщальшсть за 1нфорллац1ю Звпгу про корпоративне управлшня Групи.

Управлшський персонал Замовника несе вщповщальшсть за складання I

достов!рне подання шформацп' Зв1ту про корпоративне управл!ння Групи

вщповщно до встановлених критермв та за таку систему внутр1шнього контролю,

яку управлшський персонал визначае потр1бною для того, щоб забезпечити

складання шформацм Звггу про корпоративне управлшня, що не м!стить суттевих

викривлень внаслщок шахрайства або помилки. Т1, кого надшено найвищими

повноваженнями, несуть вщпов1дальн1сть за нагляд за процесом формування

шформацм Зв!ту про корпоративне управлшня Замовника. Вщповщно до

законодавства УкраТни ( ст.7 ЗУ «Про аудит фшансовоТ звггносп та аудиторську

д|яльшсть») посадов! особи Замовника несуть вщповщальшсть за повноту I

достов1ршсть документ!в та 1ншоТ шформацм, що були надаж Аудитору для

виконання цього завдання.

Вщповщальшсть аудитора за виконання завдання з надання обГрунтованоТ

впевненосп щодо !нформацм Зв1ту про корпоративне управлшня Групи.

Метою завдання з надання впевненосл було отримання обфунтованоТ

впевненосл, що шформац!я Зв1ту про корпоративне управлшня Групи в цтому не



л/нстить суттевого викривлення внаслщок шахрайства або помилки, та складання

звггу аудитора, що /УИСТИТЬ нашу думку. Обфунтована впевнешсть е високим

р!внем впевненосп, проте не гарантуе, що виконане завдання з надання

впевненосп вщповщно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттеве викривлення,

колитаке 1снуе. Викривлення можутьбути результатом шахрайства або помилки;

вони вважаються суттевими, якщо окремо або в сукупносп, як обфунтовано

оч!куеться, вони можуть впливати на р1шення користувач1в, що приймаються на

основ! ц|'еТ шформацм Звпгу про корпоративне управлшня. Виконуючи завдання з

надання впевненосп вщповщно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуемо

профеайне судження та профеайний скептицизм протягом всього завдання.

Окр1м того, ми:

1дентиф!куемо та оцшюемо ризики суттевого викривлення шформацн Звггу про

корпоративне управлшня внастдок шахрайства чи помилки, розробляемо та

виконуемо аудиторсьш процедури у вщповщь на ц! ризики, та отримуемо

аудиторськ! докази, що е достатшми та прийнятними для використання Тх як

основи для нашоТ думки. Ризик не виявлення суттевого викривлення внастдок

шахрайства е вищим, шж для викривлення внаслщок помилки, осктьки

шахрайство може включати змову, шдробку, навмисн! пропуски, неправильн!

твердження або нехтування заходами внутршнього контролю;

Отримуемо розумшня заход!в внутршнього контролю, що стосуються завдання з

надання впевненосп, для розробки аудиторських процедур, як! б вщповщали

обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективност! системи

внутр!шнього контролю;

Оцшюемо прийнятн1сть пол!тикта вщповщного розкриття шформацп', зроблених

управлЫським персоналом;

Оц1нюемо загальне подання, структуру та зм!ст шформацм' Зв1ту про

корпоративне управлшня включно з розкриттям шформацГ|, а також те, чи

показуе шформац!я Зв1ту про корпоративне управл!ння операцм та поди, що було

покладено в основу ТТскладання, так щоб досягти достов1рного вщображення. Ми

повщомляемотим, кого надтено найвищими повноваженнями, шформац1ю про

запланований обсягта час проведения процедур виконання завдання з надання

впевненосп та суттев! аудиторськ! результати, виявлеш п!д час виконання такого

завдання, включаючи будь-яю сутгев! недол!ки системи внутр1шнього контролю,

як! були виявлен!;



Ми також надаемо тим, кого надтено найвищими повноваженнями,

твердження, що ми виконали етичш вимоги щодр незалежносп, та

повщомляемо Ух про ва зв'язки та 1нш1 питания, як! могли б обфунтовано

вважатись такими, що впливають на нашу незалежшсть, а також, де це

застосовано, щодо вщповщних застережних заход!в. 3 перел!ку вах питань,

шформац1я щодо яких издавалась тим, кого надтено найвищими

повноваженнями, ми визначили т1, що мали найбшьше значения тд час

виконання завдання з издания впевненосп щодо Звггу про корпоративне

управлшня фшансовоТ звггносп поточного перюду, тобто л, як! е ключовими

питаниями виконання такого завдзння.

Ыформативний перегляд виконаноТ роботи, яка стала основою для висновку

практикуючого фах!вця.

Загальний комплекс зд!йснених процедур отримання аудиторських доказ!в,

зокрема, але не виключно, був направлений на:

- отримання розумшня Замовника як середовища функцюнувэння системи

корпоративного управлшня: обов'язков!сть формувэння нэглядовоТ ради,

можлив1сть застосування одноос!бного виконавчого органу, особливост!

функцюнування органу контролю (рев!зору або рев1з!йноТ ком1см);

- дослщження прийнятих внутр1шшх документ!в, як! регламентують

функц!онування оргашв корпоративного управл1ння;

- досл1дження зм1сту функц!й та повноважень загальних збор!в Замовника;

- дослщження повноважень та форми функцюнування наглядовоТ ради: склад,

наявшсть пост|йних або тимчасових ком1тет1в, наявшсть служби внутр1шнього

аудиту, наявн1сть корпоративного секретаря;

-дослщження форми функцюнування органу перев1рки фшансово-господарськоУ

Д1яльност1 Замовника: наявшсть рев!з1ЙноТ ком!сГ|, або окремоУ посади рев!зора;

- дослщження повноважень та форми функцюнування виконавчого органу

Замовника: наявшсть колепального або однооабного виконавчого органу

товариства.

Ми несемо вщпов1дальн!сть за формування нашого висновку, який фунтуеться

на аудиторсьиих доказах, отриманих до дати цього зв!ту внаслщок дослщження

зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управл!ння,

протокол!в засщання наглядовоТ ради, протокол!в засщання виконавчоТ дирекцм,
б



протокол1В збор!в акцюнер(в, внутр1шшх регламенлв щодо призначення та

звтынення посадових оаб, трудов! угоди (контракти) з посадовими особами

Замовника, дан! депозитар!ю про склад акцюнер!в.

При виконанш завдання нами були направлен! запити управлшському

персоналу та перев1реш наступи! документи:

- Статут АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН», внутр1шш Положения та

правила акционерного товариства, протоколи загальних збор!в, яш вщбулися за

2020 р!к та два попередш роки;

- Протоколи заадань наглядовоТ ради, як( вщбулися у зв!тному перюд! та за два

попередшх роки, протоколи заадань виконавчого органу, як! в!дбулися у

званому перюд!, протоколи, накази, що пщтверджують обрання посадових оаб

Товариства (наглядова рада, виконавчий орган, рев1зшна ком1с1Я/рев|'зор);

Документи (протоколи, накази то що), що пщтверджують

звтьнення/припинення повноважень посадових оаб Товариства, що мали м!сце

у звтюму перюд1;

- Положения про систему внутршнього контролю та управлшня ризиками;

- Перел1к аки,1онер1в станом на 31.12.2020 року;

- Фшансова звггжсть за 2020 р!к.

Основа для думкь.

Завдання по-редбача/ю виконання аудиторських процедур для отримання

аудиторских доказ1в стосовно (нформаци, наведеноТ у Зв|'т1. Виб1р процедур

залежав вщ суцжсння аудитора, включаючи оцшку ризик1в суттевих викривлень

1нформацм внасл!.док шахраиства або помилки. Виконуючи оцшку цих ризишв,

аудитор розглянув заходи внутр!шнього контролю, що стосуються складання

Звггу I докуменпв з метою розробки аудиторських процедур, як! вщповщають

обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективносп внутршнього

контролю АТ «ХАРТРОН».

Прииняття та процес виконання цього завдання зд!йснювалось з врахуванням

полп'ик та процедур системи контролю якост!, як! розроблено ТОВ «АФ

«Ф1НАНС08ИЙ ЕкСПЕР'Г» вщповщно до вимог М1жна родного стандарту

контролю якосл 1 «Контроль якосг! для ф!рм, що виконують аудит та огляд

фшансовоУ ЗВГП-10СЛ, а також шш! завдання з надання впевненосп \ супутн!



послуги». Метою створення та ш'дтримання системи контролю якосп ТОВ «АФ

«Ф1НАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ», е отримання достатньоУ впевненосп у тому, що:

Сама ф!рма та УУ персонал дпоть вщповщно до профеайних стандарт|'в,

законодавчих I регулярних вимог;

Зв(ти, як! надаюгься ф!рмою або партнерами 1з завдання, в(дпов|'дають

обставинам.

Ми виконали завдання з надання обгрунтованоУ впевненосп вщповщно до

МСЗНВ 3000. Нашу вщповщальшсть зпдно з цим стандартом викладено в роздьп!

«Вщповщальшсть аудитора за виконання завдання з надання обфунтованоУ

впевненосл» нашого звггу. Ми е незалежними по вщношенню до Товариства

зпдно з Кодексом отиии профеайних бухгалтер!в Ради з м(жнародних стандарлв

етики для бухгалтер!!? («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, як!

застосовуються в УкраУн! до нашого завдання з надання впевненосп щодо

1нформац|"У Звггу про корпоративна управл1ння, а також виконали (нш! обов'язки

з етики В1дпов|'дно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаемо, що отримаш

намиаудиторськ!докази едостатн!ми ( прийнятними для використанняУх основи

для нашоУ думки.

Думка.

Ми (зиконали завдалнл з надання обфунтованоУ впевненосп щодо (нформацГ!

; Зв1ту про корпоративно управ/н'ння Групп АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ХАРТРОН» що включае опис основних характеристик систем внутршнього

контролю ! управл!ння ризиками, перел!к ос(б, як( прямо або опосередковано е

власниками знашюго пакета акц|'й, |'нформац|'ю про будь-як! обмеження прав

участ! та го/юсуъсп.ня акц!онер|'в (учасник(в) на загальних зборах, опис порядку

призначення та звшьнеьня посадових ос!б, опис повноважень посадових оаб за

р(к, що заканчивая 31 Г)зудня 2020 року. На нашу думку, шформац1я Зв1ту про

корпоративне управл!ння Групп, що додаеться, складена у ус(х суттевих аспектах,

В1ДПОВЩНО до В1;мог пупков 5-9 частини 3 стэ1Т! 40-1 Закону УкраУни «Про ц1нн1

паперита фондовой р:-1нок»та ш'дпунктами 5-9 пункту 4 роздшу VII додатка 38 до

Положения про розкритгя шформаиД ем|"тентами ц|'нних папер1в».

Кр('м того, мм перетрили 1нформац1ю включену до Зв1ту про корпоративне

упрарлшня, роз1ф!!ття якоУ вимагаеться п.п. 1-4 частини 3 ст.40-1 Закону УкраУни

«Про Ц|'нн1 папе;.-и ;а фо^довий ринок» а саМе:



- посилання на власнии кодекс корпоративного управлшня, якилл керуеться

Трупа;

- шформацпо про проведен! загальш збори акцюнер1в (учаснитв) та

загальний опис прийнятих на зборах р!шень;

- про персональний склад НаглядовоТ ради та колепального виконавчого

органу Групп, информацию про проведен! заадання та загальний опис

прийнятих на них р!шень.

При перев1рц1 зазначеноТ шформацП', яка включена Групою до Звггу про

корпоративне управлшня, ми не виявили суттевих розб!жностей з вимогами

Закону 3480-1\/ та вимогами Положения 2826, як! потр!бно було б включити до

звггу.

Таскаева Т.В.Директор

ТОВ «АФ «Ф1НАНСОВИЙ ЕКСПЁРТ»

Сертиф1кат Серп А № 004792 в!д 22.06.2001 року

УкраТна, м. Харк)в, вул. ЧернишевськаДО

«26» березня 2021 року

Ст. 40 ЗУ «Про цшш папери та фондовий ринок» Р1чна 1нформаи,1я повинна бути затверджена

наглядовою радою ем1тента до и" розкриття в1дпов!дно до вимог цього Закону.


