
Титульний аркуш

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"

Річна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Голова Правління Вахно М.І.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особ
и емітента)

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

за              рік2020
I. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс
6. Адреса електронної пошти

14313062
вул. Академіка Проскури, 1, м. Харків, 61070

0577633040, 0577190695
ocb@hartron.com.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Акціонерне товариство

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

16.04.2021

№ 11/122

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реє
страції юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєст
ру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондово
му ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульова
ної інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійсненн
я оприлюднення)

Річну інформацію розміщено 
на  власному веб-сайті учасни
ка фондового ринку

http://hartron.com.ua/uk/content/регулярна-інформація

(URL-адреса сторінки)

16.04.2021

(дата)

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким за
тверджено річну інформацію, або дата та рішення заг
альних зборів акціонерів, яким затверджено річну ін
формацію емітента (за наявності)

рішення наглядової ради емітента, 08.04.2021, №22

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєст
рації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру о
сіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому рин
ку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних дан
их до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі
, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних п
аперів та фондового ринку безпосередньо)

Державна установа «Агентство з ро
звитку інфраструктури фондового 
ринку України», 21676262, УКРАЇ
НА, DR/00002/ARM
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Зміст
1. Основні відомості про емітента. X

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. X

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.

5. Інформація про рейтингове агентство. X

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

7. Судові справи емітента.

8. Штрафні санкції щодо емітента. X

9. Опис бізнесу. X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента т
а відсоток їх акцій (часток, паїв):
    1) інформація про органи управління; X

    2) інформація про посадових осіб емітента; X

       інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

       інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X

       інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітен
та в разі їх звільнення;
    3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). X

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X

    1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X

    2) інформація про розвиток емітента; X

    3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітенто
м, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

X

       завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страх
ування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

X

       інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або риз
ику грошових потоків;

X

    4) звіт про корпоративне управління:

       власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X

       кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпор
ативного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

X

       інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством ви
моги;

X

       інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X

       інформація про наглядову раду; X

       інформація про виконавчий орган; X

       опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X

       перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X

       інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних збора
х емітента;
       порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X

       повноваження посадових осіб емітента. X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або
 класу належних їм акцій.

X
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13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, менши
м або рівним пороговому значенню пакета акцій.

X

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 зна
ченню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обо
в'язків акціонерів (учасників).

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиці
ї та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
    1) інформація про випуски акцій емітента; X

    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 я
кими 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 стат
утного капіталу такого емітента.

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отрим
ання 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.

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. X

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

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

    2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X

    3) інформація про зобов'язання емітента; X

    4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

    5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

    6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X

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 обстави
ни, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність. X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітн
ості емітента аудитором (аудиторською фірмою).

X

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 емітент
а, яка наявна в емітента.
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34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійсн
юють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звіт
ного 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 іп
отечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
    2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотеч
ними 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 а
ктивів 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 складают
ь іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними дог
оворами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечн
ого 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.(до звіту) X

П.2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. АТ ХАРТРОН (тип товариства - приватне
) інформацію не надає (пункт 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв").
П3. "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" - АТ "ХАРТРОН" у звітному періоді не брало участь 
у створенні юридичних осіб. У формі наведено перелік юридичних осіб, у яких АТ "ХАРТРОН" є учасником станом н
а 31.12.2020 року.
П.4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. АТ ХАРТРОН (тип товариства - приватне) інформацію не на
дає (пункт 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв").
П.6. "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента".  АТ "ХАРТРОН
" не має філіалів або відокремлених структурних підрозділів.
П7. "Судові справи емітента". АТ "ХАРТРОН" не має судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмір
і на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, сторон
ою в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи.
АТ "ХАРТРОН" не має судових справ, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків 
активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірн
і підприємства, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році.
П.10 Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсо
ток їх акцій (часток, паїв) - у формі "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" у посадових ос
іб АТ "ХАРТРОН", які протягом останніх п'яти років посаду не змінювали, не заповнені поля "найменування підприє
мства (попереднього)", "ідентифікаційний код юридичної особи (попереднього)" та "посада, яку займав". У посадових
 осіб АТ "ХАРТРОН" – ФОП-ів не заповнені поля "ідентифікаційний код юридичної особи (попереднього)" та "посад
а, яку займав". У посадових осіб АТ "ХАРТРОН" – юридичних осіб інформація щодо їх представників фізичних осіб 
наведена в Описі.
П.10 Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсо
ток їх акцій (часток, паїв) - у формі "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим ос
обам емітента в разі їх звільнення" відсутня. АТ "ХАРТРОН" (тип товариства  - приватне) інформацію не надає (пунк
т 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв").
П.10 Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсо
ток їх акцій (часток, паїв) - у формі "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паї
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в)" наведена інформація про учасників АТ "ХАРТРОН" станом на 31.12.2020 року. У формі "Інформація про засновн
иків та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" у розділі щодо інформації про юридичних осіб засновни
ків та/або учасників емітента в строке "Акціонери юридичні особи в кількості 4 осіб" заповнено тільки відсоток акцій
, якими володіють разом, інші реквізити не заповнено.
П.11. Звіт керівництва (звіт про управління) - п/п 4)Звіт про корпоративне управління - у формі "Інформація про будь-
які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента” відсутня. Обмеження 
щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депо
зитарною установою в системі депозитарного обліку. Обмеження прав участі та голосування акціонерів на Загальних 
зборах встановлені в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, який надає ПАТ «Національн
ий депозитарій України» для проведення зборів. За інформацією ПАТ «Національний депозитарій України», наданою 
на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРО
Н» станом на 03 квітня 2020 року, загальна кількість акцій - 85 470 280 штук, кількість голосуючих акцій - 75 407 880 
штук. 
09.04.2020 року на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХАРТРОН» були присутні та зареєстровані тільки акціоне
ри – власники голосуючих акцій.
Відповідно до вимог пункту 10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну си
стему України», а саме, якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договор
у про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, або не здійснив переказ належних йому прав на ці
нні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (
які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах е
мітента. Акціонери, які не виконали вимог пункту 10, не були присутні та не зареєстровані на річних Загальних зборах
 Товариства 09.04.2020 року. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв не
має.
П.13. "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або
 рівним пороговому значенню пакета акцій". Форма “Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції
, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій» присутня у складі річного 
звіту. Акціонерне товариство «ХАРТРОН» 28.04.2020 року отримало таку інформацію від акціонерів, про що 
28.04.2020 було складено особливу інформацію, розміщено її на сайті  www.hartron.com.ua та в загальнодоступній базі
 даних НКЦПФР та подано в комісію. Акціонерне товариство «ХАРТРОН» 04.05.2020 року також отримало цю інфор
мацію від Центрального депозитарію ПАТ „НДУ” при отриманні переліку акціонерів, які мають право на отримання д
ивідендів, станом на 27.04.2020 року, про що 04.05.2020 також було складено особливу інформацію, розміщено її на с
айті  www.hartron.com.ua та подано в НКЦПФР.
П.14. "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більш
ою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій". Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу 
за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, від
сутня. АТ ХАРТРОН (тип товариства - приватне) інформацію не надає (пункт 5 глави 4 роздiлу II "Положення про ро
зкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв").
П.15. "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструсентів, пов`язаних з голосуючими акціями акціо
нерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета 
акцій" відсутня. У звітному періоді така подія у Товариства не виникала. АТ ХАРТРОН (тип товариства - приватне) ін
формацію не надає (пункт 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв").
П.17.2. "Інформація про облігації емітента" відсутня. У звітному періоді Товариство облігацій не випускало.

П.17.3. "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" відсутня. Товариство не випускало інших цінних пап
ерів крім акцій.
П.17.4. "Інформація про похідні цінні папери емітента" відсутня. Товариство похідні цінні папери не випускало.

П.17.5. "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" відсутня. Товариство боргові цінні папери не
 випускало. АТ ХАРТРОН (тип товариства - приватне) інформацію не надає (пункт 5 глави 4 роздiлу II "Положення п
ро розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв").
П.17.6. "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" відсутня. Товариство протяго
м звітного періоду акції власної емісії не придбавало.
П.18. "Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов`язань за яким
и здійснюється шляхом передання об`єкта (частини об`єкта) житлового будівництва)" відсутня. Товариство не здійсн
ювало випуск цільових облігіцій, виконання зобов`язань за якими забезпечено об`єктами нерухомості. АТ ХАРТРОН 
(тип товариства - приватне) інформацію не надає (пункт 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї ем
iтентами цiнних паперiв").
П.19. "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" відсутн
я. Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій.
П.21. "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання в
ід емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" відсутня. Будь-які обмежен
ня щодо обігу цінних паперів Товариства відсутні.
П.24.3 "Інформація про зобов'зання емітентаї". АТ "ХАРТРОН" зобов`язань за кредитами, облігаціями, іпотечними ці
нними паперами, сертифікатами ФОН та іншими цінними паперами, у тому числі за похідними, за фінансовими інвест
иціями в корпоративні права не має.
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П.24.4 "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" відсутня. Товариство не займаєть
ся видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення елек
троенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
П.24.5 "Інформація про собівартість реалізованої продукції" відсутня. Товариство не займається видами діяльності, щ
о класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 
за класифікатором видів екоомічної діяльності.
П.25. "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" відсутня. Т
овариство рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у звітному періоді не приймало.
П.26. "Інформація вчинення значних правочинів" відсутня. Товариство значні правочини у звітному періоді не вчинял
о.
П.27. "Інформація про вчинення правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість" відсутня. Товариство у звітному
 періоді правочини щодо вчинення яких є заінтересованість не вчиняло.
П.28. "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю , та обставини, і
снування яких створює заінтересованість" відсутня. У звітному періоді в Товаристві відсутні особи, заінтересовані у в
чиненні Товариством правочинів із заінтересованістю та обставини, існування яких створює заінтересованість.
П.31. "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінни
х паперів (за кожним суб`єктом забезпечення окремо)" відсутня. Товариство боргові цінні папери не випускало.
П.33. "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка
 наявна в емітента" відсутня. В Товаристві інформація щодо укладання акціонерами акціонерних або корпоративних д
оговорів відсутня.
П.34. "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб , які здійснюють 
контроль над емітентом" відсутня. Товариство не має договорів або правочинів, умовою чинності яких є незмінність о
сіб, які здійснюють контроль над Товариством.
П.36. "Інформація про випуски іпотечних облігацій" відсутня. Товариство випуск іпотечних цінних паперів не здійсн
ювало.
П.37. "Інформація про склад , структуру і розмір іпотечного покриття" відсутня. Товариство випуск іпотечних цінних 
паперів не здійснювало.
П.37.1 "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобо в`язань за іпотеч
ними облігаціями з цим іпотечним покриттям" відсутня. Товариство випуск іпотечних цінних паперів не здійснювало.
П.37.2 "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" відсутня. Товариство випуск іпотечних цінних паперів не здійснювало.
П.37.3 "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активі
в до складу іпотечного покриття" відсутня. Товариство випуск іпотечних цінних паперів не здійснювало.
П.37.4 "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших актив
ів на кінець звітного періоду" відсутні. Товариство випуск іпотечних цінних паперів не здійснювало.
П.37.5 "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпо
течне покриття станом на кінець звітного року" відсутні. Товариство випуск іпотечних цінних паперів не здійснювало
.
П.38. "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договора
ми (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" 
відсутня. Товариство випуск іпотечних цінних паперів не здійснювало.
П.39. "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" відсутня. Товариство випуск іпотечних цінних паперів не здій
снювало.
П.40. "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" відсутня. Товариство випуск іпотечних цінних паперів не здійсню
вало.
П.41. "Основні відомості про ФОН" відсутні. Товариство випуск сертифікатів ФОН не здійснювало.

П.42. "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" відсутня. Товариство випуск сертифікатів ФОН не здійснювало.

П.43. "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" відсутня. Товариство випуск сертифікатів ФОН не зді
йснювало.
П.44. "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" відсутній. Товариство випуск сертифікатів ФОН не здійснювало.

П.45. "Правила ФОН" відсутні. Товариство випуск сертифікатів ФОН не здійснювало.

© SMA 143130622020 р.



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН" 
ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку
), який обслуговує емітента за поточним рахунк
ом у національній валюті
2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення банку
), який обслуговує емітента за поточним рахунк
ом у іноземній валюті

5) МФО банку

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ Е
КСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

322313

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ Е
КСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

322313

3) IBAN

6) IBAN

UA533223130000026000000042043

UA533223130000026000000042043

72.19

62.02

33.20

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічн
их наук

Установлення та монтаж машин і устатковання

Консультування з питань інформатизації

4. Територія (область) Харкiвська

АТ "ХАРТРОН"

20.12.1991

21367570,00

2. Скорочене найменуванн
я (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

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

50,0000016. Відсоток акцій у статутному капіталі, що нале
жать державі

07. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіт
алу, що передано до статутного капіталу держав
ного (національного) акціонерного товариства т
а/або холдингової компанії

   908. Середня кількість працівників (осіб)
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12.  Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТР
ОН-АРКОС ЛТД (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В
ІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)

1) найменування

2) організаційно-правова форма

251847743) ідентифікаційний код юридичної особи

61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 14) місцезнаходження

5) опис: Станом на 31.12.2020 року АТ "ХАРТРОН" є учасником в НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД 
з часткою 99,99%, сума внеску 35360,5 тис.грн. Права, що належать учасникам товариства, визнач
ені у Статуті Товариства.

Товариство з обмеженою відповідальністю

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТР
ОН-ПЛАНТ ЛТД (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)

1) найменування

2) організаційно-правова форма

251851473) ідентифікаційний код юридичної особи

61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 14) місцезнаходження

5) опис: Станом на 31.12.2020 року АТ "ХАРТРОН" є учасником в НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ  ЛТД
 (ТОВ) з часткою 99,99%, сума внеску 35805,7 тис.грн. Права, що належать учасникам товариства
, визначені у Статуті Товариства.

Товариство з обмеженою відповідальністю

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "Х
АРТРОН-АСКОНД" ЛТД

1) найменування

2) організаційно-правова форма

327635253) ідентифікаційний код юридичної особи

61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 14) місцезнаходження

5) опис: Станом на 31.12.2020 року АТ "ХАРТРОН" є учасником в ТОВ НВП “ХАРТРОН-АСКО
НД” ЛТД з часткою 40,0%, сума внеску 21722,2 тис.грн. Права, що належать учасникам товариств
а, визначені у Статуті Товариства.

Товариство з обмеженою відповідальністю

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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12.  Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХА
РТРОН-ІНКОР ЛТД

1) найменування

2) організаційно-правова форма

251878803) ідентифікаційний код юридичної особи

61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 14) місцезнаходження

5) опис: Станом на 31.12.2020 року АТ "ХАРТРОН" є учасником в ТОВ НВП ХАРТРОН-ІНКОР Л
ТД з часткою 36,42%, сума внеску 3641,9 тис.грн. Права, що належать учасникам товариства, виз
начені у Статуті Товариства.

Товариство з обмеженою відповідальністю

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТР
ОН-ЕНЕРГО ЛТД (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)

1) найменування

2) організаційно-правова форма

300346413) ідентифікаційний код юридичної особи

61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 14) місцезнаходження

5) опис: Станом на 31.12.2020 року АТ "ХАРТРОН" є учасником в НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД
 (ТОВ) з часткою 47,17%, сума внеску 2449,2 тис.грн. Права, що належать учасникам товариства, 
визначені у Статуті Товариства.

Товариство з обмеженою відповідальністю

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРТР
ОН-ЕКСПРЕС ЛТД" (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНО
Ю ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)

1) найменування

2) організаційно-правова форма

304301203) ідентифікаційний код юридичної особи

61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 14) місцезнаходження

5) опис: Станом на 31.12.2020 року АТ "ХАРТРОН" є учасником в НВП “ХАРТРОН-ЕКСПРЕС Л
ТД” (ТОВ) з часткою 48,90%, сума внеску 4890,0 тис.грн. Права, що належать учасникам товарис
тва, визначені у Статуті Товариства.

Товариство з обмеженою відповідальністю

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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12.  Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Вестрон
”

1) найменування

2) організаційно-правова форма

227082023) ідентифікаційний код юридичної особи

61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 14) місцезнаходження

5) опис: Станом на 31.12.2020 року АТ "ХАРТРОН" є учасником в ТОВ “Вестрон” з часткою 
40,0%, сума внеску 1678,1 тис.грн. Права, що належать учасникам товариства, визначені у Статуті
 Товариства.

Товариство з обмеженою відповідальністю

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-
виробниче підприємство "ХАРТРОН-ЮКОМ"

1) найменування

2) організаційно-правова форма

302416103) ідентифікаційний код юридичної особи

69035, Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 1664) місцезнаходження

5) опис: Станом на 31.12.2020 року АТ "ХАРТРОН" є учасником в ТОВ “НВП ХАРТРОН-ЮКОМ
” з часткою 99,99%, сума внеску 19678,5 тис.грн. Права, що належать учасникам товариства, визн
ачені у Статуті Товариства.

Товариство з обмеженою відповідальністю

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Товариство з обмеженою відповідальністю "ХАРТРО
Н-ВІОЛІС"

1) найменування

2) організаційно-правова форма

136178603) ідентифікаційний код юридичної особи

71100, Україна, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Ку
рортна, 69

4) місцезнаходження

5) опис: Станом на 31.12.2020 року АТ "ХАРТРОН" є учасником в ТОВ “ХАРТРОН-ВІОЛІС” з ча
сткою 99,99%, сума внеску 3144,9 тис.грн. Права, що належать учасникам товариства, визначені у
 Статуті Товариства.

Товариство з обмеженою відповідальністю

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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12.  Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХА
РТРОН-ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК

1) найменування

2) організаційно-правова форма

251851303) ідентифікаційний код юридичної особи

61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 14) місцезнаходження

5) опис: Станом на 31.12.2020 року АТ "ХАРТРОН" є учасником в ТОВ ВТП ХАРТРОН-ЕЛЕКТР
ОЗВ'ЯЗОК з часткою 87,82%, сума внеску 14374,3 тис.грн. Права, що належать учасникам товари
ства, визначені у Статуті Товариства.

Товариство з обмеженою відповідальністю

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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14. Інформація про рейтингове агентство
Ознака рейтингового аге
нтства (уповноважене, мі

жнародне)

Дата визначення а
бо оновлення рей
тингової оцінки е
мітента або цінни
х паперів емітент

а

Найменування рейтингового аге
нтства

Рівень кредитного рейтингу емітента аб
о цінних паперів емітента

2 31 4

Товариство з обмеженою відпов
ідальністю «Рейтингове агентст
во «Експерт-Рейтинг»

Уповноважене рейтингов
е агентство

uaBB+

16.04.2020

Оновлення рейти
нгової оцінки емі
тента

Опис:  16 квітня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оно
влення довгострокового кредитного рейтингу за національною шкалою на рівні uaBB+ АКЦІОНЕ
РНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (код ЄДРПОУ 14313062). Позичальник з рейтингом uaBB+ 
характеризується нижче ніж достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українським
и позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впли
ву несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний 
рейтинг після аналізу даних консолідованої звітності АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік.
Товариство з обмеженою відпов
ідальністю «Рейтингове агентст
во «Експерт-Рейтинг»

Уповноважене рейтингов
е агентство

uaBB+

16.10.2020

Оновлення рейти
нгової оцінки емі
тента

Опис:  16 жовтня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про он
овлення довгострокового кредитного рейтингу за національною шкалою на рівні uaBB+ АКЦІОН
ЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (код ЄДРПОУ 14313062). Позичальник з рейтингом 
uaBB+ характеризується нижче ніж достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими україн
ськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від
 впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило креди
тний рейтинг після аналізу даних консолідованої звітності АТ «ХАРТРОН» за перше півріччя 
2020 року.
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17. Штрафні санкції емітента
№
з/п

Номер та дата рішен
ня, яким накладено 
штрафну санкцію

Орган, який наклав штра
фну санкцію

Вид стягнення Інформація про виконання

1 2 3 4 5

1 Постанова № 587-С
Х-1-Е, 30.01.2020

Національна комісія з цін
них паперів та фондового
 ринку в особі Уповнова
женої особи Комісії - тво 
директора департаменту 
НКЦПФР у Східному рег
іоні

штраф у розмірі 340 г
рн.

Платіжним дорученням №202 від 
03.02.2020 року Товариство сплатило ш
траф згідно до Постанови НКЦПФР № 
587-СХ-1-Е від 30.01.2020 в розмірі 
340,00 грн.

Опис: Штраф в розмірі 340,00 грн згідно Постанови  № 587-СХ-1-Е  про накладання санкцій за правопорушення на р
инку цінних паперів від 30.01.2020 року сплачено 03.02.2020 року.
29.01.2020 року АТ "ХАРТРОН" усунуло правопорушення на ринку цінних паперів: на власному веб-сайті 
www.hartron.com.ua спростувало розміщення недостовірної інформації у складі особливої інформації. Виправлена осо
блива інформація про зміну склада посадових осіб емітента розміщена на власному сайті Товариства, у загальнодосту
пній інформаційній базі даних НКЦПФР та подана до Комісії 29.01.2020 року з накладанням кваліфікованого електро
нного підпису уповноваженої особи емітента про що повідомлено Комісію листом.

2 Угода ІІІ-12070/01-А
К-2, 22.11.2007

КП "Харківводоканал" штраф у розмірі 
6332,75 грн.

Сплачено штраф у розмірі 6332,75 грн. 
( пл/ доручення №96 від 14.01.2020 в су
мі 1566,00 грн., пл/доручення №97 від 
14.01.2020 в сумі 3063,00 грн., пл/доруч
ення №476 від 16.03.2020 в сумі 381,64 
грн., пл/доручення №477 від 16.03.2020 
в сумі 845,06 грн., пл/доручення №478 в
ід 16.03.2020 в сумі 477,05 грн.)

Опис: Штраф у розмірі 6332,75 грн сплачено.
В строке "Дата рішення, яким накладено штрафну санкцію"  вказано дату заключення Угоди ІІІ-12070/01-АК-2 - 
22.11.2007 року.
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1 2 3 4 5

3 Податкове повідомл
ення рішення № 
0026575704, 
12.02.2020

ДПІ ГУ у Харківській об
ласті

штраф у розмірі 
9340,33 грн. (ст.120 П
одаткового кодексу У
країни)

сплачено (списано з рахунку платника П
ДВ у ДПІ 30.03.2020)

Опис: Сплачено штраф у розмірі 9340,33 грн згідно  Податкового повідомлення рішення № 0026575704 від 
12.02.2020 року ДПІ ГУ у Харківській області.

4 Податковий кодекс 
України (ст.120), 
14.09.2020

самонарахування штраф у розмірі 36 гр
н (ст.120 Податкового
 кодексу України)

сплачено (списано з рахунку платника П
ДВ у ДПІ)

Опис: Сплачено штраф у розмірі 36,00 грн.
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18. Опис бізнесу

Юридична адреса АТ «ХАРТРОН»: 61070 Україна, м. Харків вул. Академіка Проскури,1.
Код ЄДРПОУ - 14313062.
Акціонерне товариство «ХАРТРОН» засновано в 1995 році шляхом перетворення Державного підприємст
ва НВО «ХАРТРОН» на підставі наказу Фонду Держмайна України № 12-АТ від 06.09.1995 року у відкрит
е акціонерне товариство. 
Згідно Рішення загальних зборів акціонерів Відкрите акціонерне товариство «ХАРТРОН» від 14 квітня 
2011 року (протокол №15) ВАТ «ХАРТРОН» з 1 червня 2011 року перейменовано в Публічне акціонерне т
овариство  «ХАРТРОН». 
У 2019 році відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України відно
сно спрощення ведення бізнесу і залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-VIII від 
16.11.2017 року, який вніс істотні зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», загальними збора
ми прийнято рішення про зміну типу Товариства та затверджена нова редакція Статуту Товариства. Таким
 чином, з 24 квітня 2019 року Публічне акціонерне товариство «ХАРТРОН» стало Акціонерним товариств
ом  «ХАРТРОН» з типом Товариства – ПРИВАТНЕ.
Акціонерне товариство «ХАРТРОН» (надалі - Товариство) здійснює свою діяльність відповідно до чинног
о законодавства України, а саме: Конституції України, Закону України «Про акціонерні товариства», Зако
ну України «Про цінні папери та фондовий ринок», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу 
України та інших законодавчих документів, а також Статуту Товариства. 
У 2020 році АТ «ХАРТРОН»  здійснювало свою господарську діяльність на підставі Статуту Акціонерног
о товариства «ХАРТРОН», затвердженого Загальними зборами акціонерів 10 квітня 2019р. (протокол №
23), зареєстрованого Виконкомом Харківської Міської Ради 25 квітня 2019р.
Станом на 31.12.2020р. 50% + 1 акція у статутному капіталі Товариства знаходяться у власності Держави 
Україна в особі Фонду державного майна України. 
У власності інших 4-х юридичних осіб знаходиться 0,597258% акцій статутного капіталу Товариства.
Фізична особа Кучеренко В.А володіє 18,285580 % акцій статутного капіталу Товариства.
Фізична особа Вахно М.І володіє 18,218812 % акцій статутного капіталу Товариства.
Інші фізичні особи, які володіють більше 0,1% у статутному капіталі Товариства - відсутні.
Інші 7666 фізичні особи володіють загалом 12,898349% акцій статутного капіталу Товариства.
Власники цінних паперів з особливими правами контролю - відсутні.
Органом державного управління, що здійснює функції управління корпоративними правами держави у То
варистві, є Державне космічне агентство України (код ЄДРПОУ 00041482).
Організаційна структура управління АТ "ХАРТРОН" має наступний вигляд:
Вищим органом АТ "ХАРТРОН" є Загальні збори акціонерів. Управління Товариством, в межах компетен
ції, визначеної Статутом АТ «ХАРТРОН», здійснює Наглядова рада, Правління (колегіальний виконавчий 
орган). Перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства здійснює Ревізійна комісія. Очолює Пра
вління, виконує функції голови колегіального виконавчого органу Товариства і керує його роботою голова
 Правління. Станом на 31.12.2020 року склад Правління АТ "ХАРТРОН" – 7 осіб – Голова Правління, Заст
упник Голови Правління та 5 членів Правління. 
Станом на 31.12.2020 року структурно АТ «ХАРТРОН» складається з:
- керівництва;
- служби економіки та управління (очолює директор фінансовий);
- служби інжинірингу та інформаційних технологій (очолює директор технічний);
- служби з безпеки, персоналу та забезпечення (очолює директор служби з безпеки).
АТ «ХАРТРОН» - материнська компанія групи підприємств «ХАРТРОН», здійснює корпоративне управлі
ння підприємствами, учасниками яких воно є, у тому числі визначенні загальної  ділової  політики, основн
их напрямів діяльності цих підприємств,  затвердженні їх стратегічних планів та планів інвестицій.
На 31.12.2020 року АТ «ХАРТРОН» є учасником 10 українських підприємств з часткою в статутному фон
ді від 36% до 99%. Кожне підприємство є юридичною особою:
-НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД, 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 - розробка систем у
правління ракетних комплексів та космічних апаратів, автоматизованих систем управління та систем діагн
остики для атомних електростанцій.
-НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД, 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, - виготовлення апа
ратури систем управління ракетних комплексів та космічних апаратів, апаратури для атомних електростан
цій, товарів народного споживання і ін.  
-ТОВ «НВП «ХАРТРОН-ЮКОМ», 69035, Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166 -  розробка апаратури 
для електропостачання космічних апаратів, телеметричної апаратури, волоконно-оптичних ліній зв'язку.

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
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-НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД (ТОВ), 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 - розробка т
а виготовлення приладів автоматизації для атомних і теплових електростанцій, газових аналізаторів.
-ТОВ НВП «ХАРТРОН-АСКОНД» ЛТД, 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 - розробка 
алгоритмів систем управління РКТ сумісно з НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД та керування бізнес-центром.
-ТОВ «ВЕСТРОН», 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1. Спільне українсько-американсь
ке підприємство - проектування, виготовлення та впровадження під "ключ" автоматизованих систем управ
ління технологічними процесами для атомних і теплових електростанцій.
-ТОВ НВП ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД, 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 - розробка та ви
готовлення апаратури релейного захисту та автоматики для об'єктів енергетики, вокзальної автоматики.
-НВП «ХАРТРОН-ЕКСПРЕС ЛТД» (ТОВ), 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 - розроб
ка та виготовлення стійок управління системами життєзабезпечення різноманітних типів пасажирських ва
гонів, датчиків і систем пожежно-охоронної сигналізації, електрообладнання для різних типів пасажирськ
их вагонів, блоків управління та контролю, екологічно чистих уніфікованих сантехнічних комплексів.
-ТОВ ВТП ХАРТРОН-ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК, 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 - наданн
я послуг спеціального зв'язку, послуг комп'ютерного зв'язку та зв'язку подвійного призначення.
-ТОВ «ХАРТРОН-ВІОЛІС», 71100, Україна, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Курортна, 69 - оздоровчий 
комплекс на Азовському морі.
Змiн в органiзацiйної структурi АТ «ХАРТРОН» у порівнянні з попереднiм 2019 звiтним роком не було.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.

Фінансова звітність АТ «ХАРТРОН» підготовлена відповідно до методичних рекомендацій Міністерства 
фінансів України, міжнародних стандартів фінансової звітності / бухгалтерського обліку (далі МСФЗ / МС
БО), облікової політики АТ «ХАРТРОН», у відповідності з вимогами Закону України  «Про бухгалтерськи
й облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999р. № 996-ХIV із змінами та доповненнями, міжн
ародними стандартами фінансової звітності/бухгалтерського обліку  (далі – МСФЗ/МСБО),  інших нормат
ивних актів, з метою складання   достовірної фінансової та податкової звітності, а також застосування єди
ної методики відображення в бухгалтерському, податковому обліку господарських операцій і формування 
єдиного порядку оцінки об’єктів обліку.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Опис обраної облікової політики

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 83
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 3
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): - 2
Фонд оплати праці: 17274,1  тис.грн.
Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Ф
ОП у 2020 році зменшено на 2,0 % у порівнянні з 2019 роком.
Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потре
бам емітента: на АТ "ХАРТРОН" дiє погодинна система оплати працi. Тарифнi ставки робiтникiв, посадов
i оклади керiвникiв, фахiвцiв та службовцiв диференцiйованi по складностi (квалiфiкацiї) та видам робiт з 
урахуванням їх значимостi та прiоритету. Дiє також система стимулюючих виплат - доплати та надбавки д
о заробiтної плати, передбаченi Галузевою угодою, колективним договором i затвердженими положенням
и: про персональнi надбавки до посадових окладiв керівників, фахівців, службовцiв i тарифних ставок робi
тникiв, за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника, за класнiсть водiям автомобiлiв, за вико
нання особливо важливих робiт на строк їх проведення. Згiдно з чинним законодавством України АТ "ХА
РТРОН" у 2020 році затвердив новi посадовi оклади службовцiв i тарифнi ставки, розраховані від прожитк
ового мінимуму 2102 грн для працездатних осіб, встановлених на 1 січня 2020 року, та здiйснив перехiд на
 новi умови оплати праці з 01.01.2020 року.

Інформація про чисельність працівників

АТ "ХАРТРОН" за галузевою належністю підпорядковано Державному космічному агентству (ДКА) Укра
їни, м. Київ. ДКА України відповідає за розвиток космічної діяльності в Україні та співробітництво з космі
чними агентствами інших країн світу.

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств

АТ "ХАРТРОН" не проводить спільну діяльність з іншими підприємствами.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами
, установами
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Фінансова звітність складена за станом на 31 грудня  2020 року й охоплює період з 01.01.2020 року по 
31.12.2020 року. Фінансова звітність складена в національній валюті України – гривні.
Основні засоби  враховуються по первісній вартості, збільшеній на суму поліпшень і зменшеній на суму зн
осу. 
Основними засобами визнаються активи, термін корисного використання яких перевищує рік і вартістю п
онад 6000грн., а з 24.05.2020 року – 20000 грн. На підприємстві  застосовується прямолінійний  метод нара
хування амортизації основних засобів. Нарахування амортизації проводиться щомісяця. Основні засоби, як
що їхня вартість менше 6000 грн, а з 24.05.2020 року – 20000 грн. і термін служби більше року, підприємст
во вважає малоцінними необоротними активами.
Знос по малоцінних необоротних активах нараховується в такий спосіб: 100% вартості в першому місяці в
икористання, тобто при введенні в експлуатацію;
Відповідно до МСФО 38 АТ «ХАРТРОН» в балансі виділено вартість об’єктів, що вважаються об’єктами і
нвестиційної нерухомості:
- ці об’єкти є власністю підприємства.
- ці об’єкти використовуються тільки для отримання орендних платежів.
Для визначення вартості об’єктів інвестиційної нерухомості станом на 31.12.2020 р. застосовується метод 
оцінки по первісній вартості   МСФО 40.
Нематеріальні активи враховуються по первісній вартості, збільшеній на суму витрат, зв'язаних з удоскона
ленням цих нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним ме
тодом.
Запаси  відбиваються в балансі по середньозваженій собівартості. Собівартість незавершеного виробництв
а включає прямі витрати на сировину, заробітну плату, інші прямі витрати і виробничих накладних витрат.
Дебіторська заборгованість  відображається в балансі по чистій реалізаційній вартості, що дорівнює первіс
ній вартості за винятком сумнівної дебіторської заборгованості на підставі аналізу всіх непогашених сум н
а кінець року. Резерв сумнівних боргів формується виходячи з питомої ваги безнадійних боргів у чистому 
доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати.
Кредиторська заборгованість  за товари (роботи, послуги) у відпо-відності з МСФО  класифікується як пот
очні зобов’язання. Зобов’язання признається і відображається в балансі при виконанні наступних умов:
1. якщо його оцінка може бути достовірно визначена.
2. якщо існує ймовірність зменшення економічних вигід в майбутньому в результаті погашення зобов'язан
ь.
За строками погашення зобов’язання класифікуються наступним чином:
 -поточні зобов’язання - зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства аб

о повинні бути погашені протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу. 
 -довгострокові зобов’язання – зобов’язання, строк погашення яких перевищує 12 місяців.

Аналітичний облік розрахунків з кредиторами ведеться окремо по кожному  постачальнику і підрядчику у 
розрізі кожного договору (рахунку) про оплату.
Кошти і їхні еквіваленти включають готівка в касі і залишки на розрахункових рахунках.
Облік операційної оренди ведеться згідно МСФО 17. Основні фонди, передані в операційну оренду, залиш
аються у складі основних фондів АТ «ХАРТРОН». 
Доход від операційної оренди признається іншим операційним доходом відповідного звітного періоду з ур
ахуванням способу отримання економічних вигід, пов’язаних з використанням об’єктів операційної оренд
и. Витрати по укладенню домовленості про операційну оренду  признаються іншими операційними витрат
ами звітного періоду.
У відповідності до МСБО (IAS) 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», сторони вважаються п
ов’язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або значно впливати на іншу 
сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. Під час розгляду кожного можливого випадку в
ідносин з пов’язаними сторонами увага приділяється сутності відносин, а не тільки їхній юридичній формі
.
Резерви признаються, якщо підприємство в результаті певної події у минулому має юридичні або фактичні
 зобов'язання, для врегулювання яких з більшою мірою вірогідності знадобиться відтік ресурсів, і які мож
на буде оцінити з достатньою надійністю.
Забезпечення відпусток. АТ „ХАРТРОН” формує забезпечення на оплату відпусток. Щомісячно нарахову
ючи резерв для оплати чергових відпусток з урахуванням забезпечення обов'язкових відрахувань на збори 
на обов'язкове соціальне страхування. Суму забезпечення визначати як добуток фактично нарахованої зар
обітної плати працівникам і відсотка, обчисленого  як відношення фактичної суми на плату відпусток за п
опередній рік до загального фактичного обсягу фонду оплати праці за попередній рік. 
В процесі діяльності компанії можуть виникати ситуації, коли контрагенти підприємства, податкові орган
и і інші організації пред'являють претензії до підприємства або існує ризик пред'явлення претензій, які мо
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жуть привести до витрат на задоволення цих претензій

Підприємства АТ «ХАРТРОН» були і є провідними розробниками в Україні систем управління, обчислюв
альних комплексів, складного електронного устаткування для різних типів ракет і космічних апаратів. І, не
 дивлячись на певні труднощі, пріоритет ракетно-космічного напряму діяльності підприємств АТ «ХАРТР
ОН» зберігається. 
При цьому, розширено асортимент постачання продукції з бронетанкової тематики.  Укладені контракти н
а постачання послуг і апаратури на користь замовників КНР, Південної Кореї, Пакистану, Саудівської Ара
вії. 
Певний час підприємства АТ «ХАРТРОН» виконували роботи ракетно-космічного напряму, але останні ро
ки спостерігається суттєве скорочення ракетно-космічних програм.
При цьому, введення  у 2020 році обмежувальних заходів для запобігання поширення хвороби COVID-19 п
ривело до  згортання обсягів виробництва базових галузей економіки, що в свою чергу привело до зменше
ння попиту замовників на товари (роботи, послуги), які виробляються (надаються) підприємством.
Діяльність АТ «ХАРТРОН» сьогодні фактично сконцентрована на здійсненні корпоративного управління 
підприємствами, учасниками яких воно є, у тому числі визначенні загальної ділової політики, основних на
прямів діяльності цих підприємств, затвердженні їх стратегічних планів та планів інвестицій.
Основні види продукції (послуг) пiдприємств АТ «ХАРТРОН», за рахунок продажу яких отримано 10 або 
більше відсотків доходу за звітний рік: дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природни
чих і технічних наук (55,9%), виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури  (17,1%), виробн
ицтво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації (10,9%). За підсумками 2020 р
оку 63,7% реалізації продукції підприємств АТ «ХАРТРОН» здійснювалось на теріторії України. Конкуре
нцiю пiдприємствам АТ «ХАРТРОН» можуть скласти пiдприємства України, Росії та ведучi захiднi електр
отехнiчнi фiрми. Космічна галузь є пріоритетною для багатьох країн світу та їх економік, алє потребує зна
чних капіталовкладень. Основні ризики в діяльності підприємств космічної галузі: залежність від державн
ого фінансування, залежність від валютного курсу гривні, висока процентна ставка по кредитах, часті змін
и законодавства.

Капiтальнi iнвестицiї в придбання основних засобiв та нематеріальних активів за останнi 5 рокiв складали
: 2016 рік - 29927 тис.грн., 2017 рік - 1151 тис.грн., 2018 рік - 1696 тис.грн., 2019 рік - 185 тис.грн., 2020 рік
 - 1277 тис.грн.  Вiдчуження (лiквiдацiя) основних засобiв за цiною реалiзацiї за останнi 5 рокiв складали:  
2016 рік – не було, 2017 рік – не було, 2018 рік - 4703 тис.грн., 2019 рік – не було, 2020 рік - 15108 тис.грн
.  Пiдприємство не планує будь-яких значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з його господарською дi
яльнiстю.

Основні засоби  Компанії обліковуються та відображаються у  фінансовій звітності у відповідності до  МС
БО 16 «Основні засоби». 
Юридична адреса АТ «ХАРТРОН» :  61070 Україна, м. Харків вул. Академіка Проскури,1.
Мiсцезнаходження основних засобiв АТ "ХАРТРОН": м. Харкiв, вул. Академіка Проскури, 1.
Основні засоби розташовані за мiсцем знаходженням товариства. Використання основних засобiв здiйсню
ється за їх цiльовим призначенням. Ступінь та умови користування майна - користування майном відбуває
ться за потребами господарської діяльності товариства. Обмежень на використання майна немає. Значні п
равочини у відношенні основних засобів у звітному періоді відсутні. Утримання основних засобiв здiйсню
ється за рахунок власних коштiв. Основнi засоби утримуються пiдприємством для використання у господа
рчiй дiяльностi. 
Станом на 31.12.2020 року основні засоби АТ «ХАРТРОН» складають:
Первісна вартість 42951 тис.грн.
Знос  12138 тис.грн.
Залишкова вартість 30813 тис.грн.
Протягом  2020 р було нараховано амортизацію 4566 тис.грн.  
Утримання активiв пiдприємства не призводить до жодних негативних екологiчних наслiдкiв. Діяльність 
АТ «ХАРТРОН» не впливає на навколишнє середовище, в якій функціонує підприємство та заходів з охор
они довкілля і зменшення впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище не потребує. У зв’яз
ку із введенням в України обмежувальних заходів для запобігання поширення хвороби COVID-19 (карант
ин), керуючись Законами України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
», «Про захист населення від інфекційних хвороб», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України ві

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Інформація про основні засоби емітента
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д 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширення на території України коронавірусу COVID-
19», протоколів № 2 від 10 березня 2020 року позачергового засідання Державної комісії з питань техноген
но-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, № 5 від 12 березня 2020 року позачергового засідання р
егіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області
, № 1 від 13 березня 2020 року засідання комісії АТ «ХАРТРОН» з питань надзвичайних ситуацій, в АТ «Х
АРТРОН» були впроваджені заходи щодо запобігання поширення на підприємствах АТ «ХАРТРОН» коро
навірусу COVID-19.
Планiв з приводу капiтального будiвництва, розширення основних засобiв найближчим часом пiдприємств
о не має, але планує удосконалення основних засобiв.
Діяльність АТ «ХАРТРОН» сьогодні фактично сконцентрована на визначенні загальної ділової політики п
ідприємств групи компаній «ХАРТРОН», основних напрямів діяльності цих підприємств, затвердженні їх 
стратегічних планів та планів інвестицій. Місцезнаходження підприємств групи компаній «ХАРТРОН»: м
. Харкiв, вул. Академіка Проскури, 1, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Курортна, 69.

Iстотними проблемами, що впливають на виробничу дiяльнiсть, є тривалий дефіцит реальної підтримки ко
смічної діяльності з боку держави підприємств ракетно-космічного напрямку, недостатнє державне замовл
ення, частi змiни законодавства, висока процентна ставка по кредитах. Введення у 2020 році обмежувальн
их заходів для запобігання поширення хвороби COVID-19 привело до згортання обсягів виробництва базо
вих галузей економіки, що в свою чергу привело до зменшення попиту замовників на товари (роботи, посл
уги), які виробляються (надаються) підприємством.

Пiдприємство фiнансується за рахунок власних оборотних коштiв, отриманих вiд  реалiзацiї НТП та надан
ня послуг. Обрана емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi базується на власних оборотних коштах. О
дним iз шляхiв покращення лiквiдностi може бути збiльшення частки власних оборотних коштiв, а також 
пiдвищення ефективностi використання основних фондiв пiдприємства; пiдвищення iнтенсивностi викори
стання оборотних активiв пiдприємства; зниження матерiальних операцiйних витрат.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Договірнi зобов'язання у 2020 році Товариством виконувались відповідно до умов укладених договорів, не
виконаних зобов'язань немає.  Обсяг робіт, товарів, послуг, виконаних Товариством у 2020 році становить 
6737 тис.грн.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Загальні світові тенденції розвитку космічної діяльності вимагають активного пошуку підприємствами кос
мічної галузі України свого місця на ринках космічних послуг та в міжнародній системі розподілу праці. 
АТ «ХАРТРОН» є активним учасником з виконання «Стратегії космічної діяльності України на період до 
2022 року». Основні (базові) підприємства, які входять до консолідованого фінансового плану АТ «ХАРТР

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Підприємства АТ «ХАРТРОН» були і є провідними розробниками в Україні систем управління, обчислюв
альних комплексів, складного електронного устаткування для різних типів ракет і космічних апаратів. І,  н
е дивлячись на певні труднощі, пріоритет ракетно-космічного напряму діяльності підприємств АТ «ХАРТ
РОН» зберігається, але значного збільшення обсягів не планується. 
При цьому, розширюється асортимент постачання продукції з бронетанкової тематики.   Укладені контрак
ти на постачання послуг і апаратури на користь замовників КНР, Південної Кореї, Пакистану, Саудівської 
Аравії. 
Основні теми робіт, які плануються виконувати підприємства АТ «ХАРТРОН» у 2021 році у напрямку:
 -ракетно-космічної тематики – «Таурус-ІІ» (Антарес), «Січ-2-1», «Нептун», «МКС», «МікроСат», 

«Yuzhsat-1» «CubeSat», за контрактами з КНР.
 -виготовлення виробів для енергетичної промисловості, залізничного транспорту та різних галузей пром

исловості – для Запорізької та Хмельницької АЕС, ПАТ «Кременчуцький вагонобудівний завод», ДП «ХК
БМ», заводу ім. В.О. Малишева,
 -інші послуги  –  дитячий оздоровчий табір,  інші комерційні послуги.

На 2021 рiк планується одержання чистого прибутку в розмiрi 9,988 млн.грн  при запланованому чистому 
доході від реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) на 2021 рік - 7,27 млн.грн. (АТ «ХАРТРОН»), - 160,8 млн.гр
н. (підприємства Групи АТ «ХАРТРОН»).

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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ОН» є науковими та науково-виробничими і займаються:
По ракетно-космічній тематиці:
 - створенням та виготовленням систем управління ракетними комплексами і космічними об'єктами в рамк
ах національної космічної програми України (НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД, НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТ
Д, ТОВ „НВП „ХАРТРОН-ЮКОМ”), створенням апаратури та програмного забезпечення для ракет-носіїв 
та космічних апаратів по темах: «Таурус-ІІ» (Антарес), "Січ-2-1", виготовленню та випробуванню апаратур
и.
По цивільній тематиці:
 – виготовленням виробів для енергетичної промисловості (НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД, ТОВ НВП ХА
РТРОН-ПЛАНТ ЛТД),   залізничного транспорту (ТОВ НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД), виробів для народ
ного споживання , інші послуги виробничого характеру (НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД, НВП ХАРТРОН-Е
НЕРГО ЛТД) та  інші послуги  –  дитячий оздоровчий табір (ТОВ «ХАРТРОН-ВІОЛІС»).

16.04.2020 року та 16.10.2020 року  рейтинговий комітет уповноваженого рейтингового агентства ТОВ "Ре
йтингове агентство "Експерт-Рейтинг" приймав рішення про оновлення довгострокового кредитного рейти
нга емітента за національною шкалою на рівні uaBB+. Інформація розміщена на сайті рейтингового агентс
тва "Експерт-Рейтинг" www.expert-rating.com.
АТ «ХАРТРОН» іншi цiннi папери, крiм акцiй простих iменних, не випускало.
У звітному періоді Товариство акцiї власної емiсiї не викупало, цiннi папери iнших емiтентiв не придбавал
о i не продавало.
АТ «ХАРТРОН» публічну пропозицію акцій не здійснювало.
Акції АТ «ХАРТРОН» не перебувають на фондових біржах.
У звiтному перiодi за рішенням річних загальних зборів акціонерів АТ ХАРТРОН від 09.04.2020 року прот
окол №24 прийнято рішення:
1. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2019 році у сумі 10028,0 тис.грн
., одержаного Товариством за 2019 рік, направивши до фонду дивідендів – 5014,0 тис.грн. (50% чистого пр
ибутку);
2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0587 грн.
3. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.
4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2019 рік у роз
мірі 2507,0 тис.грн.
5. Затвердити планові нормативи розподілу прибутку АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік, направивши до фонду 
дивідендів – 50%, до резервного фонду – 0%.

23.12.2020 року АТ «ХАРТРОН» отримало листа вх.600 від 23.12.2020 року від Фонду державного майна 
України вих.№10-17-26154 від 21.12.2020 року з повідомленням про заміну членів наглядової ради АТ «Х
АРТРОН» - представників акціонера Держава Україна в особі Фонду державного майна України (код ЄДР
ПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, належить 42735141 прост
их іменних акцій, що становить 50,000001% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН») Озерана Олександра 
Сергійовича та Токарєва Антона Володимировича на представників акціонера Держава Україна в особі Фо
нду державного майна України Бойка Тараса Орестовича та Кузнєцова Едуарда Івановича. 
23.12.2020 року члени Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» Озеран О.С. и Токарєв А.В. - представники акціон
ера Держава Україна в особі ФДМУ - припинили повноваження за наказом ФДМУ від 18.12.2020 №2025.
23.12.2020 року члени Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» Бойко Т.О. и Кузнєцов Е.І. - представники акціон
ера Держава Україна в особі ФДМУ - набули повноважень за наказом ФДМУ від 18.12.2020 №2025.
22.01.2021 року за рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 22.01.2021 року протокол №18 на посад
у Голови Наглядової ради обрано Бойка Тараса Орестовича.

Інша інформація
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IV. Інформація про органи управління
Орган управління Структура Персональний склад

Загальні збори Органи Товариства діють в межах своїх 
повноважень та компетенції, що визнача
ється Статутом та законодавством.
Вищим органом Товариства є Загальні з
бори. Товариство зобов’язане щороку ск
ликати річні Загальні збори, які мають п
роводитись не пізніше 30 квітня наступн
ого за звітним року. Усі інші Загальні зб
ори, крім річних Загальних зборів, вважа
ються позачерговими.  
Загальні збори проводяться на території 
України, в межах населеного пункту за м
ісцезнаходженням Товариства.

Акціонери (представники акціонерів) Товариства

Наглядова рада Наглядова рада є колегіальним органом 
Товариства, що здійснює захист прав акц
іонерів Товариства і в межах компетенції
, визначеної Статутом та чинним законод
авством, здійснює управління акціонерн
им Товариством, а також контролює та р
егулює діяльність Правління. 
Члени Наглядової ради обираються акці
онерами під час проведення Загальних з
борів шляхом кумулятивного голосуванн
я на строк до наступних річних Загальни
х зборів.
Членом Наглядової ради може бути лиш
е фізична особа.
Наглядова рада складається з 7-ми (сім) 
осіб.
Члени НР обрані за рішенням річних заг
альних зборів акціонерів від 09.04.2020 р
оку протокол №24 до наступних річних З
агальних зборів.
Голову НР обрано за рішенням Наглядов
ої ради від 09.04.2020 року протокол № 
13.
23.12.2020 року Фонд державного майна
 України замінив членів НР - представни
ків держави Озерана Олександра Сергійо
вича та Токарєва Антона Володимирови
ча на Бойка Тараса Орестовича та Кузнє
цова Едуарда Івановича. 
Станом на 23.12.2020 на посаду Голови 
НР АТ «ХАРТРОН» нікого не обрано.

Станом на 31.12.2020 персональний склад Нагляд
ової ради:
Члени Наглядової ради:
Бойко Тарас Орестович
Вахно Олександр Миколайович
Кузнєцов Едуард Іванович
Кучеренко Володимир Анатолійович
Міхеєв Володимир Сергійович
Приступа Максим Євгенович
Черкасова Вікторія Геннадіївна 

22.01.2021 року за рішенням Наглядової ради АТ 
«ХАРТРОН» від 22.01.2021 року протокол №18 н
а посаду Голови Наглядової ради обрано Бойка Т
араса Орестовича - представник акціонера Держа
ва Україна в особі ФДМУ.
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Правління Згідно із Статутом АТ «ХАРТРОН» коле
гіальним виконавчим органом, що здійсн
ює управління поточною діяльністю підп
риємства, є Правління. Правління підзвіт
не Наглядовій раді і організовує виконан
ня рішень Загальних зборів і Наглядової 
ради Товариства. Очолює і керує діяльні
стю Правління - Голова Правління, який 
обирається та повноваження якого прип
иняються Наглядовою радою. Члени Пра
вління обираються та повноваження їх п
рипиняються Наглядовою радою за пода
нням Голови Правління.
Кількісний склад Правління - 7 (сім) осіб
, які обираються Наглядовою радою Тов
ариства строком на 5 (п'ять) років. Правл
іння складається з: Голови Правління; Чл
енів Правління – 6 осіб, один з яких - зас
тупник Голови Правління.
Голову Правління обрано за рішенням рі
чних ЗЗА від 10.04.2017 протокол №21 с
троком на 5 років.
Членів Правління обрано за рішенням Н
аглядової ради від 11.04.2017 протокол 
№32 строком на 5 років.
Члена Правління Болдирєва І.М обрано з
а рішенням НР від 30.05.2019 протокол 
№2, члена Правління Романовського О.В
 обрано за рішенням НР від 31.10.2019 п
ротокол №6 на строк повноважень Прав
ління.

Станом на 31.12.2020 персональний склад Правлі
ння:
Голова Правління - Вахно Микола Іванович
Члени Правління:
Неймирок Юрій Костянтинович - заступник Голо
ви Правління
Болдирєв Ігор Миколайович
Борзикіна Олена Миколаївна - головний бухгалте
р
Златкін Олег Юрійович
Романовський Олександр Володимирович
Русаков Сергій Арсенійович

Ревізійна комісія Контроль за фінансово-господарською ді
яльністю Товариства здійснюється Ревізі
йною комісією.
Завдання Ревізійної комісії полягає у зді
йсненні планових та позапланових перев
ірок фінансово-господарської діяльності 
Товариства, а також службових розсліду
вань за фактами виявлених порушень.
Ревізійна комісія складається з 3-х (трьо
х) членів, що обираються Загальними зб
орами з числа фізичних осіб або з числа 
юридичних осіб - акціонерів Товариства 
терміном на 3 роки.
Члени Ревізійної комісії обрані за рішен
ням річних Загальних зборів від 
09.04.2020 року протокол №24.
Голову Ревізійної комісії обрано за ріше
нням Ревізійної комісії від 16.07.2020 ро
ку протокол №2.

Станом на 31.12.2020 персональний склад Ревізій
ної комісії:
Голова Ревізійної комісії - Державне космічне аге
нтство України (00041482) в особі представника 
ДКА України - Дєваєва Ірина Володимирівна.
Члени Ревізійної комісії:
Фонд державного майна України в особі представ
ника Офісу фінансового контролю (правонаступн
ик Державної аудиторської служби України ) – Гу
зеватий Геннадій Віталійович.
Кухтенко Олена Вікторівна.
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Посада Прізвище, ім’я, по бат
ькові

Рік нар
од-

ження

Стаж ро
боти (ро

ків)

Найменування підприємства, ідентифі
каційний код юридичної особи та поса

да, яку займав

Освіта
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

V. Інформація про посадових осіб емітента

№
з/п

Дата набуття 
повноважень 
та термін, на 
який обрано (
призначено)

2 3 4 6 751 8
1950 48

Опис:  Зміни у персональному складі посадових осіб у звiтному перiоді не було. Вахна М.І обрано Головою Правління АТ "ХАРТРОН" (до 10.04.2019 ПАТ "ХАРТРОН") річними за
гальними зборами акціонерів 10.04.2017р., термін повноважень - 5 років.  Повноваження та обов'язки Голови Правлiння Товариства визначені у Статутi Товариства та контракті. Ум
ови винагороди Голови Правління визначаються в укладеному з ним контракті та затверджуються Наглядовою радою Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Вахн
о М.І  перебуває на посаді Голови Правління АТ "ХАРТРОН". Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінював. Непогашеної суди
мості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж  роботи - 48 років.

вищаВахно Микола ІвановичГолова Правління1 10.04.2017, 5 ро
ків

1957 41

Опис:  Зміни у персональному складі посадових осіб у звiтному перiоді не було. Неймирок Ю.К обрано членом Правління та заступником Голови Правління АТ "ХАРТРОН" (до 
10.04.2017 ПАТ "ХАРТРОН") Наглядовою радою 11.04.2017 року протокол № 32, термін повноважень - 5 років.  Повноваження та обов'язки членів Правлiння Товариства визначені 
у Статутi Товариства та контракті. Умови винагороди членів Правління визначаються в укладених з ними контрактах та затверджуються Наглядовою радою Товариства. Винагороду 
в натуральній формі не отримує. Неймирок Ю.К перебуває на посаді директора фінансового АТ "ХАРТРОН". Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'я
ти років посаду не змінював. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж  роботи - 41 рік.

вищаНеймирок Юрій Костянти
нович

Заступник Голови Правління2 11.04.2017, 5 ро
ків
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2 3 4 6 751 8
1972 24 НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД (ТОВ), 25185147, ви
конуючий обов'язки генерального директора

Опис:  Зміни у персональному складі посадових осіб у звiтному перiоді не було. 30.05.2019 року Болдирєва І.М обрано членом Правління АТ "ХАРТРОН" за рішенням Наглядової р
ади АТ "ХАРТРОН" від 30.05.2019 року протокол №2 на строк повноважень Правління. Повноваження та обов'язки членів Правлiння Товариства визначені у Статутi Товариства та 
контракті. Умови винагороди членів Правління визначаються в укладених з ними контрактах та затверджуються Наглядовою радою Товариства. Винагороду в натуральній формі не 
отримує. Болдирєв І.М перебуває на посаді генерального директора НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД (ТОВ), ідентифікаційний код юридичної особи 25185147, м.Харків, вул Академіка 
Проскури, 1. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: 1998-2017 роки: начальник відділу маркетингу та збуту ДНВП "Об'єдна
ння Комунар", 2017 - цей час: заступник начальника комерційного відділу, директор з економіки-комерційний директор, виконуючий обов'язки генерального директор, генеральний 
директор НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД (ТОВ) м.Харків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж  роботи - 24 роки.

вищаБолдирєв Ігор Миколайови
ч

Член Правління3 30.05.2019, на с
трок повноваже
нь Правління А
Т "ХАРТРОН"

1961 41

Опис:  Зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Борзикіну О.М  обрано членом Правління АТ "ХАРТРОН" (до 10.04.2019 ПАТ "ХАРТРОН") Нагляд
овою радою 11.04.2017 року протокол № 32, термін повноважень - 5 років. На посаду головного бухгалтера АТ "ХАРТРОН" (до 01.06.2011 - ВАТ "ХАРТРОН", до 10.04.2019 - ПАТ 
"ХАРТРОН") Борзикіну О.М  призначено наказом №169-К від 16.11.1998р. Повноваження та обов'язки членiв Правлiння Товариства визначенi у Статутi Товариства та контракті. Фу
нкцiями головного бухгалтера є: органiзацiя облiку фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства з забезпеченням дотримання законностi в дiяльностi пiдприємства; контроль за 
витратами коштiв і цiльовим використанням власних і позикових оборотних коштiв; контроль за складанням фiнансової звiтностi на пiдприємствi вiдповiдно до вимог Закону Україн
и "Про бухгалтерський облiк і фiнансову звiтнiсть в Українi", міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)  та iнших нормативних документiв, що дiють на пiдприємствi. Ум
ови винагороди членів Правління визначаються в укладених з ними контрактах та затверджуються Наглядовою радою Товариства. Борзикіна О.М  перебуває на посадi головного бух
галтера АТ "ХАРТРОН". Винагороду отримує згідно штатного розпису. Борзикіна О.М винагороду в натуральній формі не отримує. Інші посади на інших підприємствах не обіймає
. Протягом останніх п'яти років посаду не змінювала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 41 рік.

д/нБорзикіна Олена Миколаїв
на

Член Правління, Головний бухгалт
ер

4 11.04.2017, 5 ро
ків
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2 3 4 6 751 8
1963 35

Опис:  Зміни у персональному складі посадових осіб у звiтному перiоді не було. Златкіна О.Ю обрано членом Правління АТ "ХАРТРОН" (до 10.04.2019 ПАТ "ХАРТРОН") Наглядов
ою радою 11.04.2017 року протокол № 32, термін повноважень - 5 років.  Повноваження та обов'язки членів Правлiння Товариства визначені у Статутi Товариства та контракті. Умо
ви винагороди членів Правління визначаються в укладених з ними контрактах та затверджуються Наглядовою радою Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Златкі
н О.Ю перебуває на посаді генерального директора ТОВ НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД, ідентифікаційний код юридичної особи 25184774, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1. Ін
ші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінював. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж  р
оботи - 35 років.

вищаЗлаткін Олег ЮрійовичЧлен Правління5 11.04.2017, 5 ро
ків

1952 41 Верховна рада України, 20064120, Народний 
депутат України VIII скликання

Опис:  Зміни у персональному складі посадових осіб у звiтному перiоді не було. Романовського О.В обрано на посаду члена Правління АТ «ХАРТРОН» за рішенням Наглядової рад
и АТ «ХАРТРОН» від 31.10.2019р протокол № 6  на строк повноважень Правління. Повноваження та обов'язки членів Правлiння Товариства визначені у Статутi Товариства та контр
акті. Умови винагороди членів Правління визначаються в укладених з ними контрактах та затверджуються Наглядовою радою Товариства. Винагороду в натуральній формі не отрим
ує. Романовський О.В перебуває на посаді генерального директора ТОВ «НВП «ХАРТРОН-ЮКОМ», ідентифікаційний код юридичної особи 30241610, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 
166. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: до 05.12.2014 року - генеральний директор ТОВ «НВП «ХАРТРОН-ЮКОМ» м. 
Запоріжжя; з 09.12.2014 року по 29.08.2019 року – народний депутат України VIII скликання, Верховна рада України м.Київ; з 01.10.2019 року по теперішній час - генеральний дире
ктор ТОВ «НВП «ХАРТРОН-ЮКОМ» м. Запоріжжя. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж  роботи - 41 рік.

вищаРомановський Олександр 
Володимирович

Член Правління6 31.10.2019, на с
трок повноваже

нь Правління

1952 47

Опис:  Зміни у персональному складі посадових осіб у звiтному перiоді не було. Русакова С.А обрано членом Правління АТ "ХАРТРОН" (до 10.04.2019 ПАТ "ХАРТРОН") Наглядов
ою радою 11.04.2017 року протокол № 32, термін повноважень - 5 років.  Повноваження та обов'язки членів Правлiння Товариства визначені у Статутi Товариства та контракті. Умо
ви винагороди членів Правління визначаються в укладених з ними контрактах та затверджуються Наглядовою радою Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Русак
ов С.А перебуває на посаді директора технічного АТ "ХАРТРОН". Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінював. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж  роботи - 47 років.

вищаРусаков Сергій Арсенійов
ич

Член Правління7 11.04.2017, 5 ро
ків

© SMA 143130622020 р. 



2 3 4 6 751 8
1989 10 ФОП, 

Опис:  Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звiтному перiоді. 23.12.2020 року Бойко Тарас Орестович – представник акціонера Держава Україна в особ
і Фонду державного майна України набув повноважень на посаду члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» на строк повноважень Наглядової ради до наступних річних загальних збо
рів акціонерів Товариства. 23.12.2020 року АТ «ХАРТРОН» отримало листа вх.600 від 23.12.2020 року від Фонду державного майна України вих. №10-17-26154 від 21.12.2020 року 
з повідомленням про заміну членів наглядової ради АТ «ХАРТРОН» – представників акціонера Держава Україна в особі Фонду державного майна України на підставі наказу Фонда 
державного майна України  № 2025 від 18.12.2020 року. Припинено повноваження представників акціонера Держава Україна в особі ФДМУ - Озерана Олександра Сергійовича та То
карєва Антона Володимировича, набуто повноважень представників акціонера Держава Україна в особі ФДМУ - Бойка Тараса Орестовича та Кузнєцова Едуарда Івановича.
Повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів Наглядової ради визначаються в укладених з ними цивільн
о-правових договорах за рішенням ЗЗА від 09.04.2020 року протокол №24. З Бойком Т.О укладено цивільно-правовий договір на безоплатній основі. Винагороду в натуральній форм
і не отримує. Бойко Т.О перебуває на посаді виконуючого обов’язки Голови правління ДАХК ”Київський радіозавод”, ідентифікаційний код юридичної особи 24586045, місцезнаход
ження: м. Київ, вул. Бориспільска, 9. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: 09.2015 – 02.2017 – голова Ширяївської РДА Од
еської обл., 03.2017 – 01.2019 – головний юрисконсульт ФОП Бойко О.В., 02.2019 – 04.2020 – ФОП, 04.2020 – теперішній час - виконуючий обов’язки Голови правління ДАХК ”Київ
ський радіозавод”. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж  роботи - 10 років. Бойко Тарас Орестович – представник акціонера Держава Укр
аїна в особі Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, належить 42735141 простих іменних акцій, 
що становить 50,000001% в статутному капіталу АТ «ХАРТРОН»). 

22.01.2021 року Бойка Т.О обрано на посаду Голови Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 22.01.2021 року протокол №18 з числа член
ів Наглядової ради на строк повноважень Наглядової ради до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства.

вищаБойко Тарас ОрестовичЧлен Наглядової ради, представни
к держави

8 23.12.2020, на с
трок повноваже
нь Наглядової р
ади до наступни
х річних загальн
их зборів акціон
ерів АТ «ХАРТ

1983 16 ТОВ НВП „ХАРТРОН-АСКОНД” ЛТД, 
32763525, заступник директора

Опис:  Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звiтному перiоді. 09.04.2020 року Вахна О.М обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за 
рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 09.04.2020 року протокол №24, термін повноважень - до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товар
иства. Повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів Наглядової ради визначаються в укладених з ними ц
ивільно-правових договорах за рішенням ЗЗА від 09.04.2020 року протокол №24. З Вахном О.М укладено цивільно-правовий договір на оплатній основі. Винагороду в натуральній ф
ормі не отримує. Вахно О.М перебуває на посаді директора ТОВ НВП „ХАРТРОН-АСКОНД” ЛТД, ідентифікаційний код юридичної особи 32763525, місцезнаходження: м.Харків, в
ул. Академіка Проскури, 1. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: заступник директора ТОВ НВП „ХАРТРОН-АСКОНД” Л
ТД, ідентифікаційний код юридичної особи 32763525, м.Харків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж  роботи - 16 років. Вахно О.М – акц
іонер АТ «ХАРТРОН», належать 857 простих іменних акцій АТ «ХАРТРОН», що становить 0,001% в статутному капіталі Товариства.

вищаВахно Олександр Миколай
ович

Член Наглядової ради, акціонер9 09.04.2020, до н
аступних річних
 загальних зборі
в акціонерів АТ 

«ХАРТРОН»

© SMA 143130622020 р. 



2 3 4 6 751 8
1945 49

Опис:  Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звiтному перiоді. 23.12.2020 року Кузнєцов Едуард Іванович – представник акціонера Держава Україна в о
собі Фонду державного майна України набув повноважень на посаду члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» на строк повноважень Наглядової ради до наступних річних загальних з
борів акціонерів Товариства. 23.12.2020 року АТ «ХАРТРОН» отримало листа вх.600 від 23.12.2020 року від Фонду державного майна України вих. №10-17-26154 від 21.12.2020 ро
ку з повідомленням про заміну членів наглядової ради АТ «ХАРТРОН» – представників акціонера Держава Україна в особі Фонду державного майна України на підставі наказу Фон
да державного майна України  № 2025 від 18.12.2020 року. Припинено повноваження представників акціонера Держава Україна в особі ФДМУ - Озерана Олександра Сергійовича та
 Токарєва Антона Володимировича, набуто повноважень представників акціонера Держава Україна в особі ФДМУ - Бойка Тараса Орестовича та Кузнєцова Едуарда Івановича.
Повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів Наглядової ради визначаються в укладених з ними цивільн
о-правових договорах за рішенням ЗЗА від 09.04.2020 року протокол №24. З Кузнєцовим Е.І укладено цивільно-правовий договір на оплатній основі. Винагороду в натуральній форм
і не отримує. Кузнєцов Е.І перебуває на посаді головного спеціаліста НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ УПРАВЛІННЯ ТА ВИПРОБУВАНЬ КОСМІЧНИХ ЗАСОБІВ, ідентифікаційний 
код юридичної особи 24507442, місцезнаходження: м. Київ, вул. Московська, 8. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінював. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж  роботи - 49 років. Кузнєцов Едуард Іванович – представник акціонера Держава Україна в особі Фон
ду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 
50,000001% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН»).

вищаКузнєцов Едуард ІвановичЧлен Наглядової ради, представни
к держави

10 23.12.2020, на с
трок повноваже
нь Наглядової р
ади до наступни
х річних загальн
их зборів акціон
ерів АТ «ХАРТ

1963 34

Опис:  Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звiтному перiоді. 09.04.2020 року Кучеренка В.А обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН
» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 09.04.2020 року протокол №24, термін повноважень - до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Т
овариства. Повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів Наглядової ради визначаються в укладених з ни
ми цивільно-правових договорах за рішенням ЗЗА від 09.04.2020 року протокол №24. З Кучеренком В.А укладено цивільно-правовий договір на оплатній основі. Винагороду в натур
альній формі не отримує. Кучеренко В.А перебуває на посаді директора НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД (ТОВ), ідентифікаційний код юридичної особи 30034641, місцезнаходження: 
м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінював. Непогашеної судимості за корисливі та по
садові злочини не має. Загальний стаж  роботи - 34 роки. Кучеренко В.А – акціонер АТ «ХАРТРОН», належать 15628737 простих іменних акцій АТ «ХАРТРОН», що становить 
18,285580% в статутному капіталі Товариства.

вищаКучеренко Володимир Ана
толійович

Член Наглядової ради, акціонер11 09.04.2020, до н
аступних річних
 загальних зборі
в акціонерів АТ 

«ХАРТРОН»

© SMA 143130622020 р. 



2 3 4 6 751 8
1975 28

Опис:  Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звiтному перiоді. 09.04.2020 року Міхеєва В.С обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за
 рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 09.04.2020 року протокол №24, термін повноважень - до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товар
иства. Повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів Наглядової ради визначаються в укладених з ними ц
ивільно-правових договорах за рішенням ЗЗА від 09.04.2020 року протокол №24. З Міхеєвим В.С укладено цивільно-правовий договір на безоплатній основі. Винагороду в натураль
ній формі не отримує. Міхеєв В.С  перебуває на посаді заступника Голови Державного космічного агентства України, ідентифікаційний код юридичної особи 00041482, місцезнаход
ження: м. Київ, вул. Московська, 8. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінював. Непогашеної судимості за корисливі та посад
ові злочини не має. Загальний стаж  роботи - 28 років. Міхїеєв Володимир Сергійович – представник акціонера Держава Україна в особі Фонду державного майна України (код ЄДР
ПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% в статутному капіталі АТ «ХА
РТРОН»).

вищаМіхеєв Володимир Сергій
ович

Член Наглядової ради, представни
к держави

12 09.04.2020, до н
аступних річних
 загальних зборі
в акціонерів АТ 

«ХАРТРОН»

1984 20 Державне космічне агентство України, 
00041482, начальник відділу юридичної та дог
оворної роботи

Опис:  Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звiтному перiоді. 09.04.2020 року Приступу М.Є обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» 
за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 09.04.2020 року протокол №24, термін повноважень - до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Тов
ариства. Повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів Наглядової ради визначаються в укладених з ними
 цивільно-правових договорах за рішенням ЗЗА від 09.04.2020 року протокол №24. З Приступою М.Є укладено цивільно-правовий договір на безоплатній основі. Винагороду в натур
альній формі не отримує. Приступа М.Є  перебуває на посаді начальника управління з розпорядження державним майном, Державне космічне агентство України, ідентифікаційний к
од юридичної особи 00041482, м. Київ, вул. Московська, 8. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: завідувач юридичного сек
тору, начальник відділу юридичної та договорної роботи, начальник управління з розпорядження державним майном – Державне космічне агентство України. Непогашеної судимост
і за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж  роботи - 20 років. Приступа Максим Євгенович – представник акціонера Держава Україна в особі Фонду державного майн
а України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% в статутно
му капіталі АТ «ХАРТРОН»).

вищаПриступа Максим Євгенов
ич

Член Наглядової ради, представни
к держави

13 09.04.2020, до н
аступних річних
 загальних зборі
в акціонерів АТ 

«ХАРТРОН»

© SMA 143130622020 р. 



2 3 4 6 751 8
1955 48

Опис:  Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звiтному перiоді. 09.04.2020 року Черкасову Вікторію Геннадіївну обрано на посаду члена Наглядової ради
 АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 09.04.2020 року протокол №24 до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товарис
тва. Повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів Наглядової ради визначаються в укладених з ними циві
льно-правових договорах за рішенням ЗЗА від 09.04.2020 року протокол №24. З Черкасовою В.Г укладено цивільно-правовий договір на оплатній основі. Винагороду в натуральній 
формі не отримує. Черкасова В.Г перебуває на посаді начальника управління АТ "ХАРТРОН". Інші посади на інших підприємствах не обіймає.  Протягом останніх п'яти років посад
у не змінювала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж  роботи - 48 років. Черкасова В.Г – акціонер АТ «ХАРТРОН», належать 857 простих
 іменних акцій АТ «ХАРТРОН», що становить 0,001% в статутному капіталі Товариства.

Черкасову Вікторію Геннадіївну 18.05.2018 року обрано на посаду корпоративного секретаря ПАТ «ХАРТРОН» (з 10.04.2019 року - АТ «ХАРТРОН») за рішенням Наглядової ради 
ПАТ «ХАРТРОН» від 18.05.2018 року протокол № 43 строком на 3 роки. Відповідно до Статуту повноваження, функції, права та обов’язки Корпоративного секретаря, а також квалі
фікаційні вимоги до особи, яка обирається Корпоративним секретарем, порядок призначення та відзиву з посади Корпоративного секретаря, його винагороди, відповідальності та ін
ші питання діяльності Корпоративного секретаря Товариства визначаються в положенні про Корпоративного секретаря, яке затверджуються рішенням Наглядової ради. Черкасова В
.Г має відповідну кваліфікацію (кваліфікаційний сертифікат корпоративного секретаря від 27.05.2016 року № 0400197-КС). Умови винагороди корпоративного секретаря визначають
ся в укладеному з ним цивільно-правовому договорі. З Черкасовою В.Г укладено цивільно-правовий договір на оплатній основі. Винагороду в натуральній формі не отримує. Непога
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебуває на посаді начальника управління АТ «ХАРТРОН» та є членом Наглядової ради Товариства. Інші посади на інши
х підприємствах не обіймає.  Протягом останніх п'яти років посаду не змінювала. Загальний стаж  роботи - 48 років.

вищаЧеркасова Вікторія Геннад
іївна

Член Наглядової ради, корпоратив
ний секретар, акціонер

14 09.04.2020, до н
аступних річних
 загальних зборі
в акціонерів АТ 

«ХАРТРОН»
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00032945, 

Опис:  Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звiтному перiоді. 09.04.2020 року за рішенням річних загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 
09.04.2020 року протокол № 24 обрано на посаду члена Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» Фонд державного майна України в особі представника Офісу фінансового контролю (прав
онаступник Державної аудиторської служби України) строком на 3 роки. Фонд державного майна України як акціонер, який володіє 42735141 штуками простих іменних акцій АТ «Х
АРТРОН», що становить 50%+1 акція його статутного капіталу, листом від 10.07.2020 №10-17-13632 повідомив про включення до складу Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» Гузеват
ого Геннадія Віталійовича на строк повноважень Ревізійної комісії. Також додано копію листа Державної аудиторської служби України від 22.06.2020 №000600-14/1271-2020 із зазн
аченням інформації стосовно Гузеватого Г.В.
Повноваження та обов'язки членів Ревізійної комісії Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів Ревізійної комісії визначаються в укладених з ними цивіль
но-правових договорах. З Гузеватим Г.В укладено цивільно-правовий договір на безоплатній основі. Винагороду в натуральній формі не отримує. Гузеватий Г.В перебуває на посаді 
начальника відділу контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв’язку в Північно-східному офісі Держаудитслужби, код ЄДРПОУ 40478572, місцезнаходження: м. Харків, майдан Св
ободи, 5, Держпром, 4 під’їзд, 10 поверх. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: з грудня 2015 року по жовтень 2016 року – 
у Державній фінансовій інспекції в Харківській області на посаді головного державного аудитора відділу державного фінансового аудиту; з листопада 2016 року по лютий 2017 року 
– у Північно-східному офісі Держаудитслужби на посаді головного державного аудитора відділу контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв’язку; з лютого 2017 року по теперішні
й час – у Північно-східному офісі Держаудитслужби на посаді начальника відділу контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв’язку. Непогашеної судимості за корисливі та посадов
і злочини не має. Представник Офісу фінансового контролю Гузеватий Геннадій Віталійович часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Фонд державного майна У
країни в особі представник
а Офісу фінансового контр
олю

Член Ревізійної комісії16 09.04.2020, 3 ро
ки

1965 32

Опис:  Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звiтному перiоді. 09.04.2020 року Кухтенко О.В обрано на посаду члена Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН
» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 09.04.2020 року протокол №24 строком на 3 роки. Повноваження та обов'язки членів Ревізійної комісії Товариства визначені у 
Статуті Товариства. Умови винагороди членів Ревізійної комісії визначаються в укладених з ними цивільно-правових договорах. З Кухтенко О.В укладено цивільно-правовий догові
р на оплатній основі. Винагороду в натуральній формі не отримує. Кухтенко О.В перебуває на посаді начальника бюро ФЕУ АТ «ХАРТРОН». Інші посади на інших підприємствах н
е обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінювала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж  роботи - 32 роки. Кухтенко Олена Ві
кторівна часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

вищаКухтенко Олена Вікторівн
а

Член Ревізійної комісії17 09.04.2020, 3 ро
ки
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1987 12 Приватна організація «Партнерство заради кіб

ербезпеки та приватності», 43229587, президе
нт, член ради директорів

Опис:  Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звiтному перiоді. 09.04.2020 року у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних 
зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 09.04.2020 року протокол № 24 обрано на посаду члена Наглядової ради Озерана Олександра Сергійовича - представника акціонера - Держава 
Україна в особі Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, належить 42735141 простих іменних акці
й, що становить 50,000001% в статутному капіталу АТ «ХАРТРОН») на строк  до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. 09.04.2020 за рішенням Наглядової ради 
АТ «ХАРТРОН» від 09.04.2020 року протокол № 13 Озерана О.С обрано на посаду Голови Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» з числа членів Наглядової ради Товариства, обраних згі
дно рішення Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» (протокол від 09.04.2020 року №24).
Повноваження та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів Наглядової ради визначаються в укладених з ними цивільн
о-правових договорах за рішенням ЗЗА від 09.04.2020 року протокол №24. З Озераном О.С укладено цивільно-правовий договір на оплатній основі. Винагороду в натуральній формі 
не отримував. На дату обрання членом/Головою Наглядової ради АТ «ХАРТРОН», представника держави (09.04.2020 року) Озеран О.С перебував на посадах: президент, член ради 
директорів – приватна організація «Партнерство заради кібербезпеки та приватності», код за ЄДРПОУ 43229587, м. Київ; виконавчий директор – громадська організація «Інститут ен
ергоефективності України», код за ЄДРПОУ 40034124, м. Київ. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 
02/2018 по 12/2018 – Міністерство інфраструктури України – генеральний директор Директорату цифрової інфраструктури на транспорті та послуг поштового зв’язку; з 12/2018 по 
09/2019 – АТ «Укрпошта» – член наглядової ради – представник держави, заступник голови наглядової ради;  з 01/2019 по 09/2019 – державне підприємство «Галузевий центр цифро
візації та кібербезпеки» – в.о. Генерального директора; з 09/2015 – громадська організація «Інститут енергоефективності України» – виконавчий директор; з 09/2019 – приватна орга
нізація «Партнерство заради кібербезпеки та приватності» – президент, член ради директорів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж  робот
и - 12 років. 
23.12.2020 року повноваження Озерана Олександра Сергійовича – представника акціонера Держава Україна в особі Фонду державного майна України на посаді Голови Наглядової р
ади АТ «ХАРТРОН» припинено. 23.12.2020 року АТ «ХАРТРОН» отримало листа вх.600 від 23.12.2020 року від Фонду державного майна України вих. №10-17-26154 від 
21.12.2020 року з повідомленням про заміну членів наглядової ради АТ «ХАРТРОН» – представників акціонера Держава Україна в особі Фонду державного майна України на підста
ві наказу Фонда державного майна України  № 2025 від 18.12.2020 року. Припинено повноваження представників акціонера Держава Україна в особі ФДМУ - Озерана Олександра С
ергійовича та Токарєва Антона Володимировича, набуто повноважень представників акціонера Держава Україна в особі ФДМУ - Бойка Тараса Орестовича та Кузнєцова Едуарда Іва
новича.

вищаОзеран Олександр Сергійо
вич

 з 23.12.2020 повноваження припи
нено, Голова Наглядової ради, пре
дставник держави

18 09.04.2020, до н
аступних річних
 загальних зборі

в акціонерів
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1989 7 ФОП Токарєв Антон Володимирович, 

Опис:  Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звiтному перiоді. 09.04.2020 року у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних 
зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 09.04.2020 року протокол № 24 обрано на посаду члена Наглядової ради Токарєва Антона Володимировича - представника акціонера - Держав
а Україна в особі Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, належить 42735141 простих іменних ак
цій, що становить 50,000001% в статутному капіталу АТ «ХАРТРОН») на строк  до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Повноваження та обов'язки членів Наг
лядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів Наглядової ради визначаються в укладених з ними цивільно-правових договорах за рішенням ЗЗА
 від 09.04.2020 року протокол №24. З Токарєвим А.В укладено цивільно-правовий договір на оплатній основі. Винагороду в натуральній формі не отримував. На дату обрання члено
м Наглядової ради АТ «ХАРТРОН», представника держави (09.04.2020 року) Токарєв А.В перебував на посаді: ФОП Токарєв Антон Володимирович. Часткою в статутному капіталі 
Товариства не володіє. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 11/2013 по 10/2015 – Boston Consulting group – консультант; з 10/2015 по 06/2018 – АТ «УкрГазВ
идобування» – голова стратегії та розвітку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж  роботи - 7 років.
23.12.2020 року повноваження Токарєва Антона Володимировича – представника акціонера Держава Україна в особі Фонду державного майна України на посаді члена Наглядової р
ади АТ «ХАРТРОН» припинено. 23.12.2020 року АТ «ХАРТРОН» отримало листа вх.600 від 23.12.2020 року від Фонду державного майна України вих. №10-17-26154 від 
21.12.2020 року з повідомленням про заміну членів наглядової ради АТ «ХАРТРОН» – представників акціонера Держава Україна в особі Фонду державного майна України на підста
ві наказу Фонда державного майна України  № 2025 від 18.12.2020 року. Припинено повноваження представників акціонера Держава Україна в особі ФДМУ - Озерана Олександра С
ергійовича та Токарєва Антона Володимировича, набуто повноважень представників акціонера Держава Україна в особі ФДМУ - Бойка Тараса Орестовича та Кузнєцова Едуарда Іва
новича.

вищаТокарєв Антон Володимир
ович

з 23.12.2020 повноваження припин
ено, Член Наглядової ради, предст
авник держави

19 09.04.2020, до н
аступних річних
 загальних зборі
в акціонерів АТ 

«ХАРТРОН»
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00041482, 

Опис:  Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звiтному перiоді. 09.04.2020 року за рішенням річних загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 
09.04.2020 року протокол № 24 обрано на посаду члена Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» Державне космічне агентство України в особі представника Державного космічного агент
ства України строком на 3 роки. 16.07.2020 року за рішенням Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» від 16.07.2020 протокол № 2 з числа членів Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» на по
саду Голови Ревізійної комісії обрано представника Державного космічного агентства України (лист від 07.05.2020 вих. №1627/10-16Д04.2/20) ─ Дєваєву Ірину Володимирівну на ст
рок повноважень Ревізійної комісії.
Державне космічне агентство України код ЄДРПОУ 00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8 ─ представник акціонера Держава Україна в особі Фонду держа
вного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 
50,000001% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН»). Державне космічне агентство України часткою в статутному капіталі емітента не володіє.
Повноваження та обов'язки членів Ревізійної комісії Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів Ревізійної комісії визначаються в укладених з ними цивіль
но-правових договорах. З Дєваєвої І.В укладено цивільно-правовий договір на безоплатній основі. Винагороду в натуральній формі не отримує. Дєваєва І.В перебуває на посаді нача
льника управління економічного розвитку Державного космічного агентства України. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років обіймала посад
и: в.о.начальника управління космічної виробничої інфраструктури, заступник начальника управління космічної виробничої інфраструктури, з травня 2016 року по теперішній час – 
начальник управління економічного розвитку Державне космічне агентство України. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж  роботи - 21 рі
к. Представник ДКА України Дєваєва Ірина Володимирівна часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Державне космічне агентс
тво України в особі предст
авника Державного косміч
ного агентства України

Голова Ревізійної комісії20 09.04.2020, 3 ро
ки
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Прізвище, ім’я, по батькові Кількість
 акцій (ш

т.)

Від загально
ї кількості ак
цій (у відсот

ках)

прості іменн
і

привілейо-
вані іменні

Кількість за типами акційПосада
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

2 3 4 5 61
Кучеренко Володимир Анатолійов
ич

15628737 18,28558 15628737 0Член Наглядової ради
, акціонер

Вахно Микола Іванович 15571671 18,218812 15571671 0Голова Правління

Романовський Олександр Володим
ирович

3000 0,003 3000 0Член Правління

Неймирок Юрій Костянтинович 2000 0,002 2000 0Заступник Голови Пр
авління

Русаков Сергій Арсенійович 2000 0,002 2000 0Член Правління

Вахно Олександр Миколайович 857 0,001 857 0Член Наглядової ради
, акціонер
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2 3 4 5 61
Черкасова Вікторія Геннадіївна 857 0,001 857 0Член Наглядової ради

, корпоративний секр
етар, акціонер

Приступа Максим Євгенович 0 0 0 0Член Наглядової ради
, представник держав
и

Міхеєв Володимир Сергійович 0 0 0 0Член Наглядової ради
, представник держав
и

Державне космічне агентство Укра
їни в особі представника Державно
го космічного агентства України

0 0 0 0Голова Ревізійної ком
ісії

Фонд державного майна України в 
особі представника Офісу фінансов
ого контролю

0 0 0 0Член Ревізійної коміс
ії

Бойко Тарас Орестович 0 0 0 0Член Наглядової ради
, представник держав
и

Кухтенко Олена Вікторівна 0 0 0 0Член Ревізійної коміс
ії
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2 3 4 5 61
Озеран Олександр Сергійович 0 0 0 0 з 23.12.2020 повнова

ження припинено, Го
лова Наглядової ради
, представник держав
и

Златкін Олег Юрійович 0 0 0 0Член Правління

Борзикіна Олена Миколаївна 0 0 0 0Член Правління, Голо
вний бухгалтер

Болдирєв Ігор Миколайович 0 0 0 0Член Правління

Токарєв Антон Володимирович 0 0 0 0з 23.12.2020 повнова
ження припинено, Чл
ен Наглядової ради, п
редставник держави

Кузнєцов Едуард Іванович 0 0 0 0Член Наглядової ради
, представник держав
и

© SMA 143130622020 р. 



Найменування юридичної ос
оби засновника та/або учасни

ка

Ідентифікацій
ний код юрид
ичної особи з
асновника та/
або учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій (час
ток, паїв), які нале
жать засновнику та
/або учаснику (від з
агальної кількості)

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Держава Україна в особі Фонд дер
жавного майна України

00032945 вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Київсь
кий, Київська область, 01113, УКРАЇНА

50,000001

Акціонери юридичні особи в кілько
сті 4 осіб

д/н д/н, д/н,  область, д/н 0,597258

Прізвище, ім'я, по батькові фі
зичної особи

Відсоток акцій (час
ток, паїв), які нале
жать засновнику та
/або учаснику (від з
агальної кількості)

Кучеренко Володимир Анатолійови
ч

18,28558

Вахно Микола Іванович 18,218812

Акціонери фізичні особи в кількост
і 7666 осіб

12,898349

100Усього:
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

Юридична адреса АТ «ХАРТРОН»: 61070 Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури,1.
Код ЄДРПОУ - 14313062.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН» (надалі - Товариство) здійснює свою діяльність відповідно до
 чинного законодавства України, а саме: Конституції України, Закону України «Про акціонерні товариства
», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Цивільного кодексу України, Господарського к
одексу України та інших законодавчих документів, а також Статуту Товариства.
У 2020 році АТ «ХАРТРОН»  здійснювало свою господарську діяльність на підставі Статуту АКЦІОНЕРН
ОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН», затвердженого Загальними зборами акціонерів 10 квітня 2019р. (прото
кол №23), зареєстрованого Виконкомом Харківської Міської Ради 25 квітня 2019р.
Станом на 31.12.2020р. 50% + 1 акція у статутному капіталі Товариства знаходяться у власності Держави 
Україна в особі Фонду державного майна України. 
У власності інших 4-х юридичних осіб знаходиться 0,597258% акцій статутного капіталу Товариства.
Фізична особа Кучеренко Володимир Анатолійович володіє 18,285580 % акцій статутного капіталу Товари
ства.
Фізична особа Вахно Микола Іванович володіє 18,218812 % акцій статутного капіталу Товариства.
Інші фізичні особи, які володіють більше 0,1% у статутному капіталі Товариства - відсутні.
Інші 7666 фізичні особи володіють загалом 12,898349% акцій статутного капіталу Товариства.
АТ «ХАРТРОН» за галузевою належністю підпорядковано Державному космічному агентству (ДКА) Укра
їни. ДКА України відповідає за розвиток космічної діяльності в Україні та співробітництво з космічними а
гентствами інших країн світу. 
Підприємства АТ «ХАРТРОН» були і є провідними розробниками в Україні систем управління, обчислюв
альних комплексів, складного електронного устаткування для різних типів ракет і космічних апаратів. І, не
 дивлячись на певні труднощі, пріоритет ракетно-космічного напряму діяльності підприємств АТ «ХАРТР
ОН» зберігається, але значного збільшення обсягів не планується. 
При цьому, розширюється асортимент постачання продукції з бронетанкової тематики. Укладені контракт
и на постачання послуг і апаратури на користь замовників КНР, Південної Кореї, Пакистану, Саудівської 
Аравії. 
Основні теми робіт, які плануються виконувати підприємства АТ «ХАРТРОН» у 2021 році у напрямку:
 -ракетно-космічної тематики – «Таурус-ІІ» (Антарес), «Січ-2-1», «Нептун», «МКС», «МікроСат», 

«Yuzhsat-1» «CubeSat», за контрактами з КНР.
 -виготовлення виробів для енергетичної промисловості, залізничного транспорту та різних галузей пром

исловості – для Запорізької та Хмельницької АЕС, ПАТ «Кременчуцький вагонобудівний завод», ДП «ХК
БМ», заводу ім. В.О. Малишева,
 -інші послуги  –  дитячий оздоровчий табір,  інші комерційні послуги.

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Підприємства АТ «ХАРТРОН» були і є провідними розробниками в Україні систем управління, обчислюв
альних комплексів, складного електронного устаткування для різних типів ракет і космічних апаратів. Пев
ний час підприємства АТ «ХАРТРОН» виконували роботи ракетно-космічного напряму, але останні роки с
постерігається суттєве скорочення ракетно-космічних програм.
При цьому, введення у 2020 році обмежувальних заходів для запобігання поширення хвороби COVID-19 п
ривело до  згортання обсягів виробництва базових галузей економіки, що в свою чергу привело до зменше
ння попиту замовників на товари (роботи, послуги), які виробляються (надаються) підприємством.
Діяльність АТ «ХАРТРОН» сьогодні фактично сконцентрована на здійсненні корпоративного управління 
підприємствами, учасниками яких воно є, у тому числі визначенні загальної ділової політики, основних на
прямів діяльності цих підприємств, затвердженні їх стратегічних планів та планів інвестицій.
На підставі аналізу споживчого ринку стосовно потреби у високотехнологічних медичних приладах, участ
і в науково-технічних нарадах з кардіологами і інженерами інституту кардіопротезування «Фонду розвитк
у кардіохірургії ім. проф. Збигнева Реліги» (Польща) та  кардіологами Інституту серця (Україна), ознайомл
ення з технічною оснащеністю вищезгаданих медичних установ, у 2017 році керівництвом АТ «ХАРТРОН
» було прийнято рішення почати роботи по темі «Штучне серце». Після відповідних розробок було подано
 дві патентні заявки на корисні моделі, а саме: на  «Спосіб моніторингу зміни стану потоку суспензії» (з пе
рспективою використання для експрес-аналізу крові) та на «Модернізацію синусного насосу», як найбільш
 щадного по відношенню до перекачуваної рідини різної в’язкості з елементами твердої субстанції (з перс
пективою використання для   перекачування крові в штучному шлуночку серця). Роботи виконуються за р
ахунок коштів Товариства. Витрати у 2020 році склали 715 тис.грн.

2. Інформація про розвиток емітента
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На 2021 рік АТ «ХАРТРОН» заплановані наступні показники:
• Об’єм виробництва товарної продукції  – 7,27 млн.грн.
• Чистий доход від реалізації продукції  (робіт, товарів, послуг) – 7,27 млн.грн.
• Собівартість реалізованої продукції  (робіт, товарів, послуг) – 5,422 млн.грн.
• Валовий прибуток – 1,848 млн.грн.
•  Чистий прибуток – 9,988 млн.грн.
• Сума грошових надходжень – 41,6 млн.грн.
• Сума грошових витрат – 39,8 млн.грн.
• Сума  капітальних інвестицій - 408 тис.грн.
• Середньомісячні витрати на оплату праці одного робітника - 17975 грн.

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів ем
ітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товар
иства.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів е
мітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витр
ат емітента

В АТ «ХАРТРОН»  діє цілісна інфраструктура інтегрованого управління ризиками, яка включає в себе кер
івництво Товариства, членів ревізійної комісії, членів Наглядової ради  і працюючих в узгодженому режи
мі відповідних відділів (планового, економічного, юридичного).
Керівництво Товариства несе відповідальність за безпосередню організацію процесу управління ризиками
, тобто за забезпечення виявлення (ідентифікації) оцінки, контролю та моніторингу ризиків, враховуючи вз
аємний вплив ризиків, та здійснює контроль за створенням та функціонуванням системи управління ризик
ами.
До функцій контролю належать:
- забезпечення проведення кількісної та якісної оцінки на основі визначених показників тих ризиків, на які
 наражається підприємство або які можуть надалі з'явитися в його діяльності;
- розроблення та актуалізація засобів аналізу ризиків і методик для нових та діючих моделей;
- накопичення спостережень (історичних даних) для порівняльного аналізу;
- ідентифікація і моніторинг порушення лімітів;
- аналіз можливих сценаріїв;
- забезпечення координації з іншими підрозділами і сферами діяльності Товариства;
- на основі проведеного аналізу величини ризиків Товариства та всіх факторів, які можуть призводити до її
 зниження, а також рівня розвитку систем управління ризиками, надання рекомендацій на розгляд керівни
цтву щодо подальшої тактики роботи з цими ризиками, у тому числі за допомогою встановлення лімітів та
 інших обмежень;
- надання пропозицій керівництву щодо потрібних вимог до капіталу з метою покриття неочікуваних збит
ків і збитків, пов'язаних з ризиками, виявленими (ідентифікованими) і виміряними кількісно.
Порядок заходів щодо управління ризиками у разі настання такої потреби визначається Правлінням Товар
иства, а у разі необхідності питання виноситься на розгляд Наглядової ради або  Загальних зборів акціонер
ів.
Контроль за ефективністю управління ризиками Товариства здійснюється на багаторівневій основі (керівн
ик, Правління, ревізійна комісія, Наглядова рада, Загальні збори акціонерів).  
Відповідальні особи здійснюють загальний контроль за рівнем ризиків, здійснюють встановлення перелік
у інструментів, що містять ризики, ліміти на них, а також контроль за їх виконанням.
Начальники відділів здійснюють поточний контроль за рівнем ризиків і прогнозують рівні ринкових ризик
ів, здійснюють перевірки ефективності системи управління ринковими ризиками або окремих її елементів 
відповідно до плану своєї діяльності або за завданням керівника.
Управління ризиками
На Товариство здійснюють вплив ризик держави, ризик податкової системи, банківський ризик, ризик лікв
ідності, ринковий ризик (включно з валютним ризиком та ризиком процентної ставки) та ризик управління
 капіталом, що витікає з наявності у Товариства фінансових інструментів. Нижче надається інформація від
носно впливу на Товариство кожного з вищезазначених ризиків, цілі Товариства, його політику та процеду
ри відносно виміру та управління цими ризиками.
 Керівництво Товариства проводить активний контроль фінансових та ринкових ризиків, та приймає у разі

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, 
у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої в
икористовуються операції хеджування
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Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик фінансових втрат Товариства у випадку невиконання зобов’язань клієнтом аб
о контрагентом за відповідною угодою. У звітному періоді фінансові активи Товариства, які піддаються кр
едитному ризику, представлені: грошовими коштами та залишками на банківських рахунках, торговельно
ю та іншою дебіторською заборгованістю (за виключенням дебіторської заборгованості, яка не представле
на фінансовими активами). 
Схильність до кредитного ризику
Балансова вартість фінансових активів – це максимальна вартість, яка підлягає кредитному ризику.
Кредитний ризик Товариства переважно відноситься до торгівельної дебіторської заборгованості з замовн
иками (покупцями продукції). Схильність Товариства до кредитного ризику у більшій мірі залежить від ос

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику лікві
дності та/або ризику грошових потоків

 необхідності, відповідні заходи.
 Ризик геополітичного середовища
Україна переживає політичні та економічні зміни, що вплинули, і можуть продовжувати впливати на діяль
ність Товариства в цьому середовищі. У даний час Україна переживає період великих проблем, але в разі у
спішного їхнього подолання, країна може зайняти набагато вигідніше становище, ніж раніше. Велике поєд
нання природних, інтелектуальних, людських і виробничих ресурсів разом з ефективним і компетентним у
рядом відкриває багато нових можливостей для розвитку країни на геополітичній арені, що постійно змін
юється. Отже, перспективи для майбутньої економічної стабільності в Україні істотно залежать від ефекти
вності економічних заходів і реформ, що проводяться спільно з правовим, нормативним та політичним роз
витком, які знаходяться поза контролем Товариства. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку ке
рівництва можливого впливу українського бізнес-середовища на діяльність Товариства та її фінансове ста
новище, хоча і майбутні умови господарювання можуть відрізнятися від оцінки керівництва.
При цьому, введення  у 2020 році обмежувальних заходів для запобігання поширення хвороби COVID-19 п
ривело до  згортання обсягів виробництва базових галузей економіки, що в свою чергу привело до зменше
ння попиту замовників на товари (роботи, послуги), які виробляються (надаються) підприємством.
Ризики податкової системи України
В Україні основним документом, що регулює різні податки, встановлені як центральними, так і місцевими
 органами влади, є Податковий Кодекс України. Такі податки включають податок на додану вартість, пода
ток на прибуток, податок з доходів фізичних осіб, земельний податок, податок на нерухомість та інші пода
тки.
Податкові декларації/відшкодування є предметом перегляду та розглядання багатьох органів влади, які уп
овноважені законодавством накладати значні штрафи, пені та нараховувати відсотки. Такі обставини загал
ом створюють в Україні більше податкових ризиків у порівнянні з країнами, які мають більш розвинені по
даткові системи. Загалом, українські податкові органи можуть переглянути податкові зобов’язання платни
ків податків лише протягом трьох років після подання відповідного податкового відшкодування. Однак, та
ке законодавче обмеження в часі може не братися до уваги або бути продовженим за певних обставин.
 Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земел
ьного податку, що сплачується на відповідній території. Земельний податок у 2020 році мають сплачувати 
власники земельних ділянок (паїв) та постійні землекористувачі – фізичні та юридичні особи (ст. 14.1.72 П
одаткового кодексу України, ст. 269.1 ПКУ).
У 2020 році податок на землю у порівнянні з 2019 роком збільшився на 23,5%. 
Управління капіталом
Управління капіталом Товариства спрямовано на забезпечення безперервності діяльності підприємства з о
дночасним зростанням приросту прибутків  через оптимізацію співвідношення власних та залучених кошт
ів.
Керівництво вживає заходів по дотриманню рівня капіталу на рівні, що є достатнім для забезпечення опер
ативних та стратегічних потреб Товариства, а також для підтримки довіри з боку інших учасників ринку. 
Це досягається через ефективне управління грошовими коштами, постійний контроль виручки та прибутк
у Товариства, а також планування довгострокових інвестицій, що фінансуються за рахунок коштів від опе
раційної діяльності Товариства. Виконуючи ці заходи Товариства намагається забезпечити стабільне зрост
ання прибутків.
Показник накопиченого прибутку Товариства у 2020 році характеризується збільшенням на 3,8% порівнян
о з 2019 роком.   Сума власного капіталу Товариства станом на 31.12.2020р порівняно з 31.12.2019р збільш
илась на 4620 тис.грн. Загальна сума позичених коштів станом на 31.12.2020р у порівнянні зі станом на 
31.12.2019р зменшилась на 62,9 % Станом на 31.12.2020р загальна сума позичених коштів склала 12679 ти
с.грн.
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обливостей кожного замовника. 
Кредитний ризик Товариства контролюється та аналізується на підставі окремо взятих випадків і керівниц
тво Товариства вважає, що кредитний ризик відповідним чином відображається шляхом уцінки, яка напря
му зменшує балансову вартість дебіторської заборгованості.
 Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – це ризик невиконання Товариством своїх фінансових зобов’язань на дату їхнього пога
шення. Підхід Товариства до управління ліквідністю полягає в забезпеченні, у можливих межах, постійної
 наявності у Товариства відповідної ліквідності, яка б дозволяла відповідати на її зобов’язання своєчасно (
як в нормальних умовах, так і у випадку виникнення нестандартних ситуацій), уникаючи неприйнятних зб
итків або ризику пошкодження репутації Товариства.
Відповідальність за управління ризиком втрати ліквідності повністю несе управлінський персонал Товари
ства, який розробив відповідну структуру для управління потребами Товариства у довгостроковому, серед
ньостроковому та короткостроковому фінансуванні, та для контролю над ліквідністю. Товариство управля
є ризиком втрати ліквідності за допомогою дотримання достатніх резервів, використання банківських ресу
рсів та позик, а також за допомогою постійного моніторингу, передбачуваного та фактичного руху грошов
их коштів, а також, поєднання термінів настання платежів по активах та зобов’язаннях Товариства.
Аналіз ліквідності полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташ
ованих у порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погаше
ння і розташованими у порядку зростання термінів погашення. 
Відповідно до планів Товариства, вимоги щодо її робочого капіталу виконані як з боку надходження грош
ових коштів від операційної діяльності, так і з позиції кредитних коштів, коли надходжень від діяльності н
едостатньо для своєчасного погашення зобов'язань.
 Валютний ризик
У відношенні валютного ризику керівництво встановлює ліміти на рівень схильності ризику в розрізі валю
т і в цілому. Здійснюється контроль над позиціями. 
Відповідно до МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», валютний ризик виникає за
 фінансовими інструментами у валюті, яка не є функціональною і є монетарними за характером; ризики, п
ов'язані з перерахунком валют, не враховуються. 
Головним чином, Товариство здійснює свою діяльність в таких валютах: українська гривня, долар США.
Ризик процентной ставки
Товариство схильна до впливу коливань процентних ставок, які можуть негативно вплинути на фінансові 
результати Товариства.

АТ "ХАРТРОН" не має власного кодексу корпоративного управління.
 Законом України «Про акціонерні товариства» не передбачена обов’язкова наявність Кодексу корпоратив
ного управління.

АТ "ХАРТРОН" не застосовує кодекс корпоративного управління інших юридичних осіб або фондових бі
рж.
Акціонерне товариство «ХАРТРОН» здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства Украї
ни, а саме: Конституції України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших зако
нодавчих документів, а також Статуту Товариства. 
 Законом України «Про акціонерні товариства» не передбачена обов’язкова наявність Кодексу корпоратив
ного управління.

АТ "ХАРТРОН" не застосовує практику корпоративного управління понад визначнгі законодавством та С
татутом Товариства вамоги.

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс ко
рпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначе
ні законодавством вимоги

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:
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Корпоративне управління - внутрішні системи, структури та процедури, що використовуються для управлі
ння та контролю Товариства. АТ «ХАРТРОН» у системі взаємодії між акціонерами і керівництвом акціоне
рного товариства, включаючи Правління, не відхиляється від чинного законодавства України та Статуту Т
овариства.

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 к
орпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо еміт
ент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазна
ченого в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

09.04.2020

97,97

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
 1.Прийняття рішень з питань  проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» (затвердження регла

менту).  
 2.Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами йог

о розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 
 3.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту  Ревізійної комісії.  
 4.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.  
 5.Затвердження річного звіту АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік.  
 6.Розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2019 році, затвердження розміру річних дивідендів та

 затвердження планових нормативів розподілу прибутку АТ «ХАРТРОН»  на 2020 рік.  
 7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН».  
 8. Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».  
 9. Обрання членів Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН».  
 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підпис

ання цих договорів.  
 11. Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік.
 12. Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2020 році.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Пропозицій щодо переліку питань порядку денн
ого не надходило.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: протягом звітного 2020 року позачергові збори
 не проводились. 

Результати розгляду питань порядку денного: 
По питанню №1 «Прийняття рішень з питань проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» (затвер
дження регламенту)»
ВИРІШИЛИ:
Затвердити регламент ведення річних Загальних зборів акціонерів:
- для доповіді з питань поряду денного надавати від 3 до 45 хвилин;
- пропозиції, запитання до доповідачів надавати в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові акціон
ера, з якого питання порядку денного та яке запитання має акціонер;
- час для відповіді по питанням  -  до 5 хвилин;
- час для виступу акціонерів  -  до 3 хвилин.

По питанню №2 «Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за рез
ультатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»
ВИРІШИЛИ:
2.1. Звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2019 рік ─ затвердити.
2.2. Роботу Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у 2019 році вважати задовільною.

По питанню №3 «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік, прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії»
ВИРІШИЛИ:
3.1. Звіт Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік ─ затвердити.
3.2. Висновки Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік ─ затвердити.

X

річні позачергові
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По питанню №4 «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду»
ВИРІШИЛИ:
4.1. Висновки зовнішнього аудиту щодо АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік врахувати.

По питанню №5 «Затвердження річного звіту АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік»
ВИРІШИЛИ:
5.1. Річний звіт АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік ─ затвердити.
5.2. Баланс АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік ─ затвердити.

По питанню №6 «Розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2019 році, затвердження розміру річни
х дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік»
ВИРІШИЛИ:
6.1. Затвердити розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2019 році у сумі 10028,0 тис.грн., одержа
ного товариством за 2019р., направивши його:
- до фонду дивідендів – 5014,0 тис.грн. (50% чистого прибутку);
- у зв’язку з наповненням резервного фонду до розміру 25%  статутного капіталу відрахувань  до резервного фонду не
 здійснювати;
- нерозподілений прибуток – 5014,0 тис.грн.
6.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0587 грн.
6.3. Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.
6.4. Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за   результатами роботи за 2019 рік у розмірі 
2507,0 тис.грн.
6.5. Затвердити планові нормативи розподілу прибутку АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік,  направивши:
 •до фонду дивідендів - 50 %;
 •до резервного фонду -  0 %.  

По питанню №7 «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії АТ «
ХАРТРОН»
ВИРІШИЛИ:
7.1. У зв’язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» у повно
му складі.
7.2. У зв’язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» у повн
ому складі.

По питанню №8 «Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН»
ВИРІШИЛИ:
Обрати членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН»  з числа  акціонерів Товариства та їх представників у кількості 7 (сім
) осіб на строк  до наступних річних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

 1.Міхеєв Володимир Сергійович ─ представник акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна Україн
и.

 2.Приступа Максим Євгенович ─ представник акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна України.
 3.Озеран Олександр Сергійович ─ представник акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна Україн

и.
 4.Токарєв Антон Володимирович ─ представник акціонера Держава Україна в особі Фонд державного майна Украї

ни.
 5.Вахно Олександр Миколайович – акціонер.
 6.Кучеренко Володимир Анатолійович – акціонер.
 7.Черкасова Вікторія Геннадіївна – акціонер.

По питанню №9 «Обрання членів Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН»
ВИРІШИЛИ:
Обрати членів Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН»  з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства та фізичних осіб у
 кількості 3 (три) особи  терміном на три роки у наступному складі:
1. Державне космічне агентство України ─ представник акціонера ─ Держава Україна в особі Фонд державного майн
а України в особі представника Державного космічного агентства України.
2. Фонд державного майна України ─ представник акціонера ─ Держава Україна в особі Фонд державного майна Укр
аїни в особі представника Офісу фінансового контролю (правонаступник Державної аудиторської служби України).
3. Кухтенко Олена Вікторівна.

По питанню №10 «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої осо
би для підписання цих договорів»
ВИРІШИЛИ:
10.1 Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» ─ затверди
ти.
10.2 Надати Голові Правління АТ «ХАРТРОН» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які уклада
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X

Реєстраційна комісія призначена за рішенням Наглядової ради від 11.02.2020 року протокол №10 
у запропонованому Правлінням Товариства складі (протокол від 23.12.2019 № 19).

X

Іменними бюлетенямі для голосування

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звіт
ному році?

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Акціонери

Інше (зазначити)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх за
гальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітно
му році?

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Інше (зазначити)

  Так  Ні

X

 Так  Ні 

X

X

 Так  Ні 

X

X

Депозитарна установа X

тимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».
10.3. Кошторис витрат на винагороду членам Наглядової ради АТ «ХАРТРОН»  по цивільно-правовим договорам в р
озмірі 310 тис.грн. На рік ─ затвердити.

По питанню №11 «Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік»
ВИРІШИЛИ:

 11.1.Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік ─ затвердити.
 11.2.Встановити та затвердити чіткі цілі АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік ─ ведення ринкової діяльності.

По питанню №12 «Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2020 році
»
ВИРІШИЛИ:
12.1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2020 року укладати право
чини, в тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 135964 тис.грн.

Причини, чому загальні збори не відбулися: Річні загальні збори акціонерів за підсумками фінансово-господарської д
іяльності у 2019 році відбулися 09.04.2020 року.
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позачергових зборів у звітному періоді не було

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Реорганізація

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

Інше (зазначити)

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

X

X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Наглядова рада

Ревізійна комісія (ревізор)

 Так  Ні 

XВиконавчий орган

ТакАкціонери (акціонер), які (який) на ден
ь подання вимоги сукупно є власникам
и (власником) 10 і більше відсотків гол
осуючих акцій товариства

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
у звітному періоді чергові загальні збори проведені 09.04.2020

д/нІнше (зазначити)

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
у звітному періоді позачергові загальні збори не скликались

09.04.2020 року згідно із Статутом акціонерного товариства «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зб
орів акціонерів (протокол №24 від 09.04.2020 року) шляхом кумулятивного голосування обрано Наглядову
 раду на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:
- представники акціонера Держава Україна в особі Фонду державного майна України (володіє 50% +1 акці
я у статутному капіталі АТ «ХАРТРОН») – Озеран Олександр Сергійович, Міхеєв Володимир Сергійович, 
Приступа Максим Євгенович, Токарєв Антон Володимирович;
- акціонер Вахно Олександр Миколайович;
- акціонер Кучеренко Володимир Анатолійович;
- акціонер Черкасова Вікторія Геннадіївна.
09.04.2020 Головою Наглядової ради (протокол НР від 09.04.2020 року №13) обрано Озерана Олександра 
Сергійовича.
Станом на 09.04.2020 персональний склад Наглядової ради АТ «ХАРТРОН»:
Голова Наглядової ради:
Озеран Олександр Сергійович
Члени Наглядової ради:
Вахно Олександр Миколайович
Кучеренко Володимир Анатолійович
Міхеєв Володимир Сергійович
Приступа Максим Євгенович

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
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Токарєв Антон Володимирович
Черкасова Вікторія Геннадіївна

У 2020 році відбулись наступні зміни у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН»:
23.12.2020 року АТ «ХАРТРОН» отримало листа вх.600 від 23.12.2020 року від Фонду державного майна 
України вих.№10-17-26154 від 21.12.2020 року з повідомленням про заміну членів наглядової ради АТ «Х
АРТРОН» - представників акціонера Держава Україна в особі Фонду державного майна України (код ЄДР
ПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, належить 42735141 прост
их іменних акцій, що становить 50,000001% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН») Озерана Олександра 
Сергійовича та Токарєва Антона Володимировича на представників акціонера Держава Україна в особі Фо
нду державного майна України Бойка Тараса Орестовича та Кузнєцова Едуарда Івановича. 
23.12.2020 року члени Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» Озеран О.С. И Токарєв А.В. - представники акціо
нера Держава Україна в особі ФДМУ - припинили повноваження за наказом ФДМУ від 18.12.2020 №2025.
23.12.2020 року члени Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» Бойко Т.О. И Кузнєцов Е.І. - представники акціон
ера Держава Україна в особі ФДМУ - набули повноважень за наказом ФДМУ від 18.12.2020 №2025.
Станом на 23.12.2020 на посаду Голови Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» ще нікого не обрано.
Станом на 31.12.2020 персональний склад Наглядової ради АТ «ХАРТРОН»:
Члени Наглядової ради:
Бойко Тарас Орестович
Вахно Олександр Миколайович
Кузнєцов Едуард Іванович
Кучеренко Володимир Анатолійович
Міхеєв Володимир Сергійович
Приступа Максим Євгенійович
Черкасова Вікторія Геннадіївна
22.01.2021 року за рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 22.01.2021 року протокол №18 на посад
у Голови Наглядової ради обрано Бойка Тараса Орестовича - представник акціонера Держава Україна в ос
обі ФДМУ.

Згідно із Статутом акціонерного товариства «ХАРТРОН» колегіальним виконавчим органом, що здійснює 
управління поточною діяльністю підприємства, є Правління. Правління підзвітне Наглядовій раді і організ
овує виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради Товариства. Очолює Правління, виконує функц
ії голови колегіального виконавчого органу Товариства і керує його роботою голова Правління.
Протягом 2020 року Правління АТ «ХАРТРОН» працювало в складі:
Голови Правління Вахно Миколи Івановича обраного Загальними зборами акціонерів (протокол ЗЗА від 
10.04.2017  № 21), та обраними Наглядовою радою (протокол НР від 11.04.2017  №32)
заступника голови Правління Неймирок Юрія Костянтиновича і членів Правління:
Борзикиної Олени Миколаївни – головний бухгалтер АТ «ХАРТРОН»,
Златкина Олега Юрійовича – генеральний директор Науково-виробничого підприємства ХАРТРОН-АРКО
С,
Русакова Сергія Арсеньєвича – технічний директор АТ «ХАРТРОН» і
Болдирєва Ігоря Миколайовича – генерального директора Науково-виробничого підприємства ХАРТРОН-
ПЛАНТ обраного Наглядовою радою (протокол НР від 30.05.2019  № 2).
Романовського Олександра Володимировича – генерального директора Науково-виробничого підприємств
а «ХАРТРОН-ЮКОМ» обраного Наглядовою радою (протокол НР від 31.10.2019  № 6). 
Станом на 31.12.2020 року склад Правління АТ «ХАРТРОН»:
Голова Правління Вахно Микола Іванович.
Заступник голови Правління Неймирок Юрій Костянтинович
Члени Правління:
Болдирєв Ігор Миколайович – генеральний директор Науково-виробничого підприємства ХАРТРОН-ПЛА
НТ.
Борзикина Олена Миколаївна – головний бухгалтер АТ «ХАРТРОН».
Златкин Олег Юрійович – генеральний директор Науково-виробничого підприємства ХАРТРОН-АРКОС.
Русаков Сергій Арсеньєвич – технічний директор АТ «ХАРТРОН».
Романовський Олександр Володимирович – генеральний директор Науково-виробничого підприємства «Х
АРТРОН-ЮКОМ».
Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається законодавством, Ст
атутом та відповідними контрактами.
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Чи проведені засідання наглядової ради?
Загальний опис прийнятих на них рішень: У 2020 році було проведено 10 засідань Наглядової ради Товариства, на яки
х розглядалися наступні питання: 
 •Звіти Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ХАРТРОН», у тому числі про вик

Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової 

ради
Функціональні обов'язки члена наглядової радиНезалежний

 член нагляд
ової ради

Так Ні

Залежний чл
ен наглядов

ої ради

Бойко Тарас Орестович Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що зд
ійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компе
тенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, зд
ійснює управління акціонерним Товариством а також конт
ролює та регулює діяльність Правління.
Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час п
роведення Загальних зборів шляхом кумулятивного голос
ування на строк до наступних річних Загальних зборів у кі
лькості 7-ми осіб. 
Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової р
ади на засіданні Наглядової ради із числа обраних Загальн
ими зборами членів Наглядової ради. Роботу Наглядової р
ади організовує Голова Наглядової ради у порядку, передб
аченому Статутом та чинним законодавством. Голова Наг
лядової ради організовує та керує роботою Наглядової рад
и, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, за
тверджує порядок денний засідань Наглядової ради. Засід
ання Наглядової ради проводяться по мірі необхідності, ал
е не рідше одного разу в квартал. Засідання Наглядової ра
ди проводяться шляхом особистої участі членів Наглядово
ї ради. У випадку відсутності Голови Наглядової ради йог
о повноваження виконує один з членів Наглядової ради за 
її рішенням. У випадку відсутності Голови Наглядової рад
и, члени Наглядової ради простою більшістю голосів обир
ають головуючого, який виконує лише функції з головува
ння на такому засіданні Наглядової ради та підписує відпо
відні протоколи засідань Наглядової ради, на яких він гол
овував.
Голова Наглядової ради постійно підтримує контакти з ін
шими органами Товариства та їх посадовими особами, вис
тупає від імені Наглядової ради та представляє її права та 
інтереси у взаємовідносинах із ними, а також – на підставі
 рішення Наглядової ради - представляє інтереси Наглядо
вої ради у взаємовідносинах з сторонніми юридичними та 
фізичними особами.

X

Вахно Олександр Миколайович Член Наглядової ради зобов’язаний діяти в межах своїх по
вноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Нагл
ядової ради, визначених Статутом Товариства.

X

Кузнєцов Едуард Іванович Член Наглядової ради зобов’язаний діяти в межах своїх по
вноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Нагл
ядової ради, визначених Статутом Товариства.

X

Кучеренко Володимир Анатолій
ович

Член Наглядової ради зобов’язаний діяти в межах своїх по
вноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Нагл
ядової ради, визначених Статутом Товариства.

X

Міхеєв Володимир Сергійович Член Наглядової ради зобов’язаний діяти в межах своїх по
вноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Нагл
ядової ради, визначених Статутом Товариства.

X

Приступа Максим Євгенович Член Наглядової ради зобов’язаний діяти в межах своїх по
вноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Нагл
ядової ради, визначених Статутом Товариства.

X

Черкасова Вікторія Геннадіївна Член Наглядової ради зобов’язаний діяти в межах своїх по
вноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Нагл
ядової ради, визначених Статутом Товариства.

X
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X

X

Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одно
часно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії. До складу Наглядової ради обираються 
акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів) та Незалежн
і директори. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів відпов
ідно, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

З питань аудиту

З питань призначень

З винагород

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність)

Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги

Інше (зазначити)

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

Комітети у Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» не створені.Інше (зазначити)

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Комітети у Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» не створені.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
 Так Ні

Засідання комітетів не проводились.

онання показників фінансового плану Товариства, та звіти Голови Правління про виконання умов контракту за 3-й та 
4-й квартали 2019 року, за 1-й, 2-й та 3-й квартали 2020 року. 
 •Обрання аудитора для проведення  перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «ХАРТРОН» за 2019 та 2020 

роки, визначення умов договору, що укладатиметься із ним та встановлення розміру оплати його послуг.
 •Затвердження «Річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт)», яка надається для розміщення у загальнод

оступній інформаційній базі даних Комісії з цінних паперів відповідно до статті 40  Закону України «Про цінні папери
 та фондовий ринок».
 •Затвердження Порядку денного, дати, місця проведення річних Загальних зборів акціонерів «ХАРТРОН», інші про

цедурні питання підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів, що відбулися 09 квітня 2020 року.
 •Погоджені матеріали річних Загальних зборів акціонерів, що відбулися 09 квітня 2020 року, у тому числі рекоменд

ації річним Загальним зборам акціонерів за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (ауди
торської фірми) щодо роботи Товариства у 2019 році для прийняття рішення щодо нього.
 •Відповідно до Статуту Товариства, прийнято рішення щодо ліквідації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІД

АЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗОК.
Усі рішення з питань порядку денного засідань Наглядової ради прийняті з дотриманням норм чинного законодавства
 України.
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради з
умовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Оцiнка дiяльностi наглядової ради, яка зумовила змi
ни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась.

Персональний склад: 

Персональний склад: 

Персональний склад: 

Персональний склад: Комітети у Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» не створені.

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень;
у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Оцінка роботи наглядової ради: На протязi звiтного перiоду Наглядовою радою здiйснювався контроль дiяльностi вик
онавчого органу вiдповiдно до Статуту Товариства та законодавства. Усі рішення з питань порядку денного засідань 
Наглядової ради прийняті з дотриманням норм чинного законодавства України. Загальними зборами від 09.04.2020 ро
ку прийнято рішення звіт Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» про роботу за 2019 рік  затвердити. Роботу Наглядової ра
ди АТ «ХАРТРОН» у 2019 році вважати задовільною.
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Розмір щомісячної винагороди члена Наглядової ради встановлюється відповідно до порядку, затв
ердженого постановою КМУ від 05.02.2020р. №141.

X

Члени Наглядової ради самостійно знайомляться зі змістом внутрішніх документів Товариства

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Члени наглядової ради не отримують винагороди

Інше (зазначити)

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та об
ов'язками?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акці
онерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайом
или з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративног
о управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано новог
о члена
Інше (зазначити)

 Так Ні

X

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

Склад виконавчого органу
Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Вахно Микола Іванович –  Голова Правління Згідно із Статутом акціонерного товариства «ХАРТРОН» коле
гіальним виконавчим органом, що здійснює управління поточ
ною діяльністю підприємства, є Правління. Правління підзвітн
е Наглядовій раді і організовує виконання рішень Загальних з
борів і Наглядової ради Товариства. Очолює та керує діяльніс
тю Правління – Голова Правління, який обирається та повнова
ження якого припиняються Наглядовою радою.
Члени Правління обираються та повноваження їх припиняють
ся Наглядовою радою за поданням Голови Правління. 
Кількісний склад Правління становить 7 (сім) осіб, які обираю
ться Наглядовою радою Товариства строком на 5 (п’ять) років
. Правління складається з Голови Правління та членів Правлін
ня – 6 (шість) осіб, один з яких - заступник Голови Правління. 
Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не р
ідше одного разу на місяць. Засідання Правління веде Голова 
Правління, а в разі його відсутності –  заступник Голови Прав
ління. Усі функції Голови Правління, у разі його тимчасової ві
дсутності, виконує заступник Голови Правління.
Питання повноважень Голови Правління та членів Правління  
визначаються в Статуті.
До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, п
ов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, щ
о охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутр
ішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань т
а дій, що належать до компетенції Загальних зборів, Наглядов
ої ради та Ревізійної комісії, в тому числі і виключної компете
нції цих органів.
Голова Правління діє в інтересах Товариства. Голова Правлін
ня діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавс
твом, цим Статутом та іншими актами Товариства, рішеннями
 Загальних зборів та Наглядової ради.Голова Правління предс
тавляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними 
особами, державою, державними та громадськими установами
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5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками еміт
ента

Впродовж 2020 року було проведено 18 засідань Правління Товариства, на яких розглядалися наступні питання: 
 •Внесення змін до Облікової політики АТ «ХАРТРОН».
 •Затвердження плану підготовки  і підготовка  матеріалів з питань порядку денного річних Загальних зборів акціоне

рів за результатами роботи Товариства за 2020 рік.
 •Розгляд матеріалів до річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» за результатами роботи Товариства у 

2019 році.
 • Затвердження проекту фінансового плану АТ «ХАРТРОН»  (консолідований) на 2021 рік.
 • Затвердження проектів «Середньострокового стратегічного плану розвитку АТ «ХАРТРОН»  на 2021-2025 роки» і 

«Інвестиційного плану АТ «ХАРТРОН» на 2021 рік (консолідований)». 
 •Затвердження проекту скоригованого фінансового плану АТ «ХАРТРОН»  (консолідований) на 2020 рік.
 •Аналіз стану по укладенню договорів у 2020 році.
 •Аналіз роботи підприємств, учасником яких є АТ «ХАРТРОН», по результатах за 4-й квартал і 2019 рік у цілому, а 

також за 1-й – 3-й квартали 2020 року.
 • Аналіз виконання плану робіт Правління і прийнятих ним рішень за 1-й – 4-й квартали і 2020 рік у цілому.
 •Вибір аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки фінансово-економічної діяльності АТ «ХАРТРО

Н» за 2020 рік. 
 •Затвердження плану заходів для поліпшення консолідованих річних фінансово-економічних показників АТ «ХАРТ

РОН».
 •Аналіз роботи по корпоративному управлінню підприємствами, учасником яких є АТ «ХАРТРОН». 
 •Прийняття рішення щодо заходів по ліквідації ТОВ ВТП  ХАРТРОН-ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗОК.
 • Аналіз виконання робіт по ремонту будівель і споруд, по впорядковуванню і озелененню  території. Перевірка стан

у мереж тепло-, електро-, водопостачання і каналізації. Готовність  до роботи в осінньо-зимовий період. 
 •Щодо закриття Контракту від 08.12.2010р. № 51и/10-ц (тема «Днепр»).
 •Щодо вартості надання послуг КПП та за договорами оренди нежитлових приміщень, які укладатимуться АТ «ХАР

ТРОН» на 2021 рік.
 •Клопотання про нагородження працівників підприємств АТ «ХАРТРОН».
 •Інші поточні питання виробничо-господарської діяльності Товариства.

Оцiнка дiяльностi правління, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роб
оти виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській дія
льності товариства

На протязі звітного періоду Правління здійснювало управління поточною діяльністю Товариства відповідно до Статут
у та законодавства. Усі рішення з питань порядку денного засідань Правління були прийняті з дотриманням норм чин
ного законодавства України. Наглядовою радою від 03.03.2021 року протокол №20 прийнято рішення затвердити звіт 
Правління АТ «ХАРТРОН» про виконання показників фінансово-економічної діяльності Товариства за 2020 рік. Робо
ту Правління АТ «ХАРТРОН» у 2020 році визнати задовільною.

Оцінка роботи виконавчого органу

В АТ «ХАРТРОН»  діє цілісна інфраструктура інтегрованого управління ризиками, яка включає в себе керівництво То
вариства, членів ревізійної комісії, членів Наглядової ради  і працюючих в узгодженому режимі відповідних відділів (
планового, економічного, юридичного).
Керівництво Товариства несе відповідальність за безпосередню організацію процесу управління ризиками, тобто за за
безпечення виявлення (ідентифікації) оцінки, контролю та моніторингу ризиків, враховуючи взаємний вплив ризиків, 

, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Тов
ариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає ріше
ння, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариств
а.

Неймирок Юрій Костянтинович – заступник Голови П
равління

Член Правління зобов’язаний діяти в межах своїх повноважен
ь, визначених Статутом Товариства та законодавства.

Члени Правління: 
Борзикина Олена Миколаївна – головний бухгалтер А
Т «ХАРТРОН»

Член Правління зобов’язаний діяти в межах своїх повноважен
ь, визначених Статутом Товариства та законодавства.

Златкин Олег Юрійович – генеральний директор Наук
ово-виробничого підприємства ХАРТРОН-АРКОС

Член Правління зобов’язаний діяти в межах своїх повноважен
ь, визначених Статутом Товариства та законодавства.

Русаков Сергій Арсенійович – директор технічний АТ 
«ХАРТРОН»

Член Правління зобов’язаний діяти в межах своїх повноважен
ь, визначених Статутом Товариства та законодавства.

Болдирєв Ігор Миколайович – генеральний директор 
Науково-виробничого підприємства ХАРТРОН-ПЛАН
Т

Член Правління зобов’язаний діяти в межах своїх повноважен
ь, визначених Статутом Товариства та законодавства.

Романовський Олександр Володимирович – генеральн
ий директор Науково-виробничого підприємства «ХА
РТРОН-ЮКОМ»

Член Правління зобов’язаний діяти в межах своїх повноважен
ь, визначених Статутом Товариства та законодавства.
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так, створено ревізійну к
омісію

1

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії __________ осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? __________

3

та здійснює контроль за створенням та функціонуванням системи управління ризиками.
До функцій контролю належать:
- забезпечення проведення кількісної та якісної оцінки на основі визначених показників тих ризиків, на які наражаєтьс
я підприємство або які можуть надалі з'явитися в його діяльності;
- розроблення та актуалізація засобів аналізу ризиків і методик для нових та діючих моделей;
- накопичення спостережень (історичних даних) для порівняльного аналізу;
- ідентифікація і моніторинг порушення лімітів;
- аналіз можливих сценаріїв;
- забезпечення координації з іншими підрозділами і сферами діяльності Товариства;
- на основі проведеного аналізу величини ризиків Товариства та всіх факторів, які можуть призводити до її зниження, 
а також рівня розвитку систем управління ризиками, надання рекомендацій на розгляд керівництву щодо подальшої т
актики роботи з цими ризиками, у тому числі за допомогою встановлення лімітів та інших обмежень;
- надання пропозицій керівництву щодо потрібних вимог до капіталу з метою покриття неочікуваних збитків і збитків
, пов'язаних з ризиками, виявленими (ідентифікованими) і виміряними кількісно.
Порядок заходів щодо управління ризиками у разі настання такої потреби визначається Правлінням Товариства, а у ра
зі необхідності питання виноситься на розгляд Наглядової ради або  Загальних зборів акціонерів.
Контроль за ефективністю управління ризиками Товариства здійснюється на багаторівневій основі (керівник, Правлін
ня, ревізійна комісія, Наглядова рада, Загальні збори акціонерів).  
Відповідальні особи здійснюють загальний контроль за рівнем ризиків, здійснюють встановлення переліку інструмент
ів, що містять ризики, ліміти на них, а також контроль за їх виконанням.
Начальники відділів здійснюють поточний контроль за рівнем ризиків і прогнозують рівні ринкових ризиків, здійсню
ють перевірки ефективності системи управління ринковими ризиками або окремих її елементів відповідно до плану св
оєї діяльності або за завданням керівника.
На Товариство здійснюють вплив ризик держави, ризик податкової системи, банківський ризик, ризик ліквідності, ри
нковий ризик (включно з валютним ризиком та ризиком процентної ставки) та ризик управління капіталом, що витіка
є з наявності у Товариства фінансових інструментів.
 Керівництво Товариства проводить активний контроль фінансових та ринкових ризиків, та приймає у разі необхіднос
ті, відповідні заходи.
Відповідальність за управління ризиком втрати ліквідності повністю несе управлінський персонал Товариства, який р
озробив відповідну структуру для управління потребами Товариства у довгостроковому, середньостроковому та корот
костроковому фінансуванні, та для контролю над ліквідністю. Товариство управляє ризиком втрати ліквідності за доп
омогою дотримання достатніх резервів, використання банківських ресурсів та позик, а також за допомогою постійног
о моніторингу, передбачуваного та фактичного руху грошових коштів, а також, поєднання термінів настання платежів
 по активах та зобов’язаннях Товариства. Аналіз ліквідності полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ст
упенем їх ліквідності і розташованих у порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за те
рмінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів погашення. Управління капіталом Товариства с
прямовано на забезпечення безперервності діяльності підприємства з одночасним зростанням приросту прибутків  чер
ез оптимізацію співвідношення власних та залучених коштів. Керівництво вживає заходів по дотриманню рівня капіта
лу на рівні, що є достатнім для забезпечення оперативних та стратегічних потреб Товариства, а також для підтримки д
овіри з боку інших учасників ринку. Це досягається через ефективне управління грошовими коштами, постійний конт
роль виручки та прибутку Товариства, а також планування довгострокових інвестицій, що фінансуються за рахунок ко
штів від операційної діяльності Товариства. Виконуючи ці заходи Компанія намагається забезпечити стабільне зроста
ння прибутків.
Товариство проводить щороку аудиторську перевiрку за участю зовнiшнього аудитора, який призначається Наглядово
ю радою. Аудиторська перевiрка проводиться у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв аудиту. Ревiзiйна комiсiя вiд
повiдно до покладених на неї завдань контролює, перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, дотриман
ня у Товариствi вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних актiв.
Окремого Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" Товариство немає.

© SMA 143130622020 р. 



так

ні

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

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

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або б
юджету

Обрання та припинення повноважень голови та членів викон
авчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів нагля
дової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізі
йної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів викона
вчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів нагляд
ової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідал
ьності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення вла
сних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні збор
и акціонерів

Наглядова ра
да

Виконавчий 
орган

Не належить 
до компетенц
ії жодного ор

гану

 

так

так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого о
ргану приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного тов
ариства? (так/ні)

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інт
ересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та
 обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

X

Положення: "Про надання та збереження інформації", "Про порядок здійснення контролю з
а розпорядженням активами, що належать Товариству", "Про порядок нарахування та випл
ати дивідендів", "Про корпоративного секретаря"

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Положення про порядок розподілу прибутку

Інше (зазначити)

 Так Ні

X

X

X

X

X
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Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розпов
сюджується на зага

льних зборах

Інформація оприлюдн
юється в загальнодост
упній інформаційній 
базі даних Національ
ної комісії з цінних па
перів та фондового ри
нку про ринок цінних 
паперів або через осо
бу, яка провадить діял
ьність з оприлюдненн
я регульованої інфор
мації від імені учасни
ків фондового ринку

Документи над
аються для озн
айомлення без
посередньо в а
кціонерному то

варистві

Копії докуме
нтів надають
ся на запит ак

ціонера

Інформація ро
зміщується на
 власному веб
-сайті акціоне
рного товарис

тва

Фінансова звітність, результати
 діяльності
Інформація про акціонерів, які 
володіють 5 та більше відсотка
ми голосуючих акцій

Інформація про склад органів у
правління товариства
Протоколи загальних зборів ак
ціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових о
сіб акціонерного товариства

Інформація про діяльність акці
онерного товариства

так

X

X

Інші органи не приймали

X

Відповідно до вимог Статуту проводилась планова перевірка фінансово-господарської діяльності.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторс
ькою фірмою) протягом звітного періоду?

Не проводились взагалі

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Інше (зазначити)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

З власнї ініціативи

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

Інше (зазначити)

 Так Ні

X

X

 Так Ні

X

 Так Ні

X

X

X

X
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6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
Повне найменування юридичної особи - вла
сника (власників) або прізвище, ім'я, по бат
ькові (за наявності) фізичної особи - власни

ка (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державни
м реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - під
приємців та громадських формувань (для юриди
чної особи - резидента), код/номер з торговельн
ого, банківського чи судового реєстру, реєстраці
йного посвідчення місцевого органу влади інозе
мної держави про реєстрацію юридичної особи (

для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акці
онера (власника) (
у відсотках до стат

утного капіталу)
№
з/п

Держава Україна в особі Фонд державного 
майна України

00032945 50,0000011

Кучеренко Володимир Анатолійович д/н 18,285582

Вахно Микола Іванович д/н 18,2188123

Відповідно до Статуту АТ «ХАРТРОН»:
- обрання членів Наглядової ради та  прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» віднесено до вик
лючної компетенції Загальних зборів акціонерів (п.16.2.1.25 та п.16.2.1.26);
- обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень віднесе
но до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів (п.16.2.1.27);
- обрання та припинення повноважень Голови Правління та членів Правління, обрання та припинення пов
новажень Корпоративного секретаря віднесено до виключної компетенції Наглядової ради (п.17.3.10, п
.17.3.24).

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб Товариства.
Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається законодавством,  Ст
атутом та відповідними контрактами. 
НАГЛЯДОВА РАДА
Відповідно до Статуту АТ «ХАРТРОН»:
До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом.  
До виключної компетенції Наглядової ради належить: 

 (1)затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені
 до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердже
ння Правлінню;     

 (2)підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про вклю
чення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборі
в; 

 (3)формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;  
 (4)прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статут

у Товариства та у випадках, встановлених законом;  
 (5)затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах з питань порядку денно

го Загальних зборів, крім випадків скликання Загальних зборів акціонерами;
 (6)прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;  
 (7)прийняття рішення про розміщення (випуск) Товариством інших цінних паперів, крім акцій;  
 (8)прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;  

9) Повноваження посадових осіб емітента
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 (9)затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;  
 (10)обрання та припинення повноважень Голови Правління та членів Правління;  
 (11)затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх ви

нагороди;  
 (12)прийняття рішення про відсторонення Голови Правління та/або членів Правління від здійснення пов

новажень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;  
 (13)обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у разі їх створення

);  
 (14)здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації 

про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (к
одекс) корпоративного управління Товариства;  

 (15)розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;  
 (16)обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за резуль

татами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметьс
я з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

 (17)затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незал
ежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;  

 (18) затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з особою, яка обра
на (призначена) на посаду члена Ревізійної комісії, у тому числі умов їх винагороди (оплати праці);

 (19)визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору (контракту) між Товар
иством та членами Ревізійної комісії;

 (20)визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких, потребують попе
редньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), а також надан
ня такої попередньої згоди, в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових
 договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди;

 (21)ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської ді
яльності Товариства його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених під
розділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів; 

 (22)обрання та переобрання Голови Наглядової ради; 
 (23)утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, затвердження положень 

про них, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання та переобрання членів 
комітетів Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до ко
мітетів Наглядової ради; 

 (24)за пропозицією Голови Наглядової ради обрання та припинення повноважень Корпоративного секре
таря;

 (25)обрання Реєстраційної комісії (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерн
і товариства»);

 (26)обрання  Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків обрання Голови та С
екретаря Загальних зборів Загальними зборами;

 (27)визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та стро
ків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України, а також 
прийняття рішення про визначення способу повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, 
про виплату дивідендів;  

 (28)визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальн
их зборів та мають право на участь у Загальних зборах,  а також прийняття рішення про визначення спосо
бу повідомлення;

 (29)прийняття рішень щодо участі Товариства у створенні інших юридичних осіб, включаючи господарс
ькі товариства, об'єднання підприємств тощо, у тому числі шляхом видачі довіреностей представникам То
вариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в установчих зборах юридичних осіб, в ств
оренні яких Товариство приймає участь, та визначення умов прийняття рішень такими представниками, а 
також прийняття рішень щодо діяльності юридичних осіб, у статутному капіталі яких частка Товариства с
кладає більше 50 (п’ятдесят) відсотків, при вирішенні питань щодо вчинення ними значних правочинів;

 (30)вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про а
кціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

 (31)прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання з
годи на вчинення такого правочину  та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у в
ипадках, передбачених  Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства;    

 (32)визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;  
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 (33)прийняття рішення про обрання оцінювача майна  Товариства та затвердження умов договору, що ук
ладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  

 (34)прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові пос
луги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;  

 (35)надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спі
льно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;  

 (36)прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимо
г чинного законодавства при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернен
ня з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного дор
учення на підписання та подання такого позову;

 (37)прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, в тому числі на викона
ння рішень Загальних зборів;

 (38)заслуховування інформації Голови Правління про стан діяльності Товариства та прийняття рішень за
 наслідками її розгляду, аналіз дій Голови Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційн
ої, технічної, економічної, цінової політики Товариства, управління корпоративними правами Товариства
;  

 (39)розгляд та затвердження планів розвитку з визначенням чітких цілей діяльності  Товариства та фінан
сових планів Товариства, затвердження структури управління Товариства  (в тому числі прийняття рішень 
щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозді
лів Товариства, затвердження положень про їх діяльність);

 (40)прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження 
їх статутів та внесення змін до них;

 (41)погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) 
Головою Правління керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлени
х підрозділів;

 (42)розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам р
ічних звітів, що подає Правління;

 (43)прийняття рішень про погодження видачі Головою Правління довіреностей та доручень щодо уклада
ння від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою ра
дою;

 (44)вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом 
та цим Статутом.
Роботу Наглядової ради організовує  Голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається членами
 Наглядової ради на засіданні Наглядової ради із числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ра
ди.
Повноваження   Голови Наглядової ради: 

 (1)Організовує та керує роботою Наглядової ради.
 (2)Скликає засідання Наглядової ради та головує на них.
 (3)Затверджує порядок денний засідань Наглядової ради.
 (4)Постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від і

мені Наглядової ради та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також – на підставі 
рішення Наглядової ради - представляє інтереси Наглядової ради у взаємовідносинах з сторонніми юридич
ними та фізичними особами.

 (5)Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан сп
рав Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

 (6)Підписує від імені Наглядової ради розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради
. 

 (7)На підставі рішень Загальних зборів, підписує і розриває договори між Товариством та членами Ревізі
йної комісії.

 (8)На підставі відповідних рішень Наглядової ради підписує від імені Товариства трудовий договір (конт
ракт) з особою, обраною на посаду Голови Правління, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до
 нього.

 (9)Надає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем.
 (10)Здійснює інші повноваження необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її функцій та 

задач. 
У випадку, коли Голова Наглядової ради в силу об’єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження у 
відрядженні, відпустці, не має можливості виконувати свої повноваження та обов’язки, його повноваженн
я та обов’язки виконує обраний членами Наглядової ради головуючий на засіданні Наглядової ради. 
Повноваження членів Наглядової ради:
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Члени Наглядової ради мають право:
 (1)Отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним зак

онодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для вико
нання функцій члена Наглядової ради.

 (2)Вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань 
Наглядової ради.

 (3)Виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради.
 (4)Ініціювати скликання засідання Наглядової ради.
 (5)Вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради.
 (6)Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів Наглядової ради, Ре

візійної комісії, протоколами засідань Правління, наказами та розпорядженнями Голови Правління.
 (7)Добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Това

риство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів.
 (8)Отримувати винагороду та компенсації, пов’язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради, 

відповідно до рішень Загальних зборів.
Члени Наглядової ради мають інші права, встановлені чинним законодавством  України та цим Статутом.
Член Наглядової ради зобов’язаний:

 (1)Діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради.
 (2)Особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради за виключенням випадків, передбачених цим

 Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради неможлива з поважних причин.
 (3)Завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради.
 (4)Під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, 

для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради.
 (5)Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі, при голосуванні з пи

тань порядку денного засідань Наглядової ради.
 (6)Не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну

, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, роз
голошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Тов
ариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за
 винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

 (7)Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядової ради.
 (8)Підписати цивільно-правовий договір (контракт) з Товариством.  

Відповідно до Контракту:
«Член Наглядової ради» має право:
4.2.1. Брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Ревізійної комісії та Правління Товариства.
4.2.2. Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання с
воїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочі
рніх підприємств, філій та представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються
 членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запи
ту на ім‘я Голови Правління Товариства.
4.2.3. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
4.2.4. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.
4.2.5. Достроково припинити дію договору шляхом складання повноважень члена Наглядової ради за умов
и письмового повідомлення про це Товариство за два тижні.

ПРАВЛІННЯ
Відповідно до Статуту АТ «ХАРТРОН»:
Питання повноважень Голови Правління та членів Правління  визначаються в Статуті.
Питання повноважень, умов діяльності, прав та обов’язків, оплати праці та матеріального забезпечення Го
лови Правління та членів Правління визначаються в Статуті Товариства і трудовому договорі (контракті). 
До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльніст
ю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері ді
яльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та
 Ревізійної комісії, в тому числі і виключної компетенції цих органів. 
Компетенція  Правління:  

 (1)Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним за
конодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та/або 
Наглядової ради.  

 (2)Розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді ключові техніко-економічні показники 
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ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні і
нвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання.  

 (3)Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою ключових техніко-економічних показників е
фективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюдже
тів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства.

 (4)Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства.  
 (5)Виконує рішення Загальних зборів та рішення Наглядової ради, звітує про їх виконання.  
 (6)На вимогу Наглядової ради готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності.
 (7)За погодженням Наглядової ради приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фо

ндів (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.
 (8)Розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішн

іх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядо
вої ради.  

 (9)Виконує рішення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборів відповідно до поло
жень чинного законодавства та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді щодо скликання Загальни
х зборів та доповнення порядку денного Загальних зборів та проектів рішень Загальних зборів.  

 (10)Організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо структури управління
 та її зміни, затверджує організаційну структуру, штатний розклад Товариства та посадові оклади працівни
ків Товариства (за виключенням посадового окладу Голови Правління та членів Правління) згідно з затвер
дженою Наглядовою радою структурою управління Товариства; затверджує організаційну структуру та шт
атний розклад відокремлених підрозділів Товариства.  

 (11)За погодженням із Наглядовою радою призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, 
представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, а також самостійно призначає та звільняє кері
вників виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.  

 (12)Визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інши
х відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозд
ілів Товариства.

 (13)Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, фі
лій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів та структурних підрозділів Товариства.

 (14)Приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (
угод, контрактів), емісію та розміщення інших цінних паперів Товариства, крім акцій, за винятком тих пра
вочинів, на вчинення яких відповідно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрібно од
ержати обов’язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів або рішення (дозвіл) Наглядової ради на їх вчиненн
я. 

 (15)Організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо р
озміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради або Загальних зборів.

 (16)Після отримання дозволу Наглядової ради (у випадках, передбачених Статутом) організовує та здійс
нює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ
, вихід або заснування) Товариства в об’єднаннях юридичних осіб, а також здійснює участь у діяльності ор
ганів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство.

 (17) Приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві. 
 (18)З урахуванням вимог цього Статуту приймає рішення про видачу довіреності від імені Товариства ін

шим особам для представлення та захисту прав та інтересів Товариства перед третіми особами, вчинення п
равочинів, підписування договорів (угод, контрактів) та інших документів, в тому числі й тих, рішення пр
о укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами та/або Н
аглядовою радою.

 (19)Затверджує інструкції та положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товарист
ва. 

 (20)Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми осо
бами.

 (21)Забезпечує ефективне використання активів Товариства. 
 (22)Приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансо

вим планом (бюджетом) Товариства. 
 (23)Звітує перед Наглядовою радою в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наг

лядової ради. 
 (24)Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів, готує у зв’язку з цим 

необхідні матеріали.
 (25)За дорученням Наглядової ради здійснює заходи щодо підготовки та проведення  Загальних зборів а

кціонерів Товариства.
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 (26)Приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предмет
ом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансов
ої звітності Товариства.

 (27) Укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.
 (28) Вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних з

борів Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рі
шення Наглядової ради та/або Загальних зборів. 
Голова Правління має право:

 (1)Вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства.  
 (2)Без довіреності здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він бу

в уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього або був уповноважений 
відповідним рішенням Наглядової ради або Загальних зборів.  

 (3)Представляти Товариство без довіреності в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особ
ами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та гр
омадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені 
Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до ц
ього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Правління, Наглядової ради та/або З
агальних зборів Товариства – після отримання рішень вказаних органів Товариства про вчинення таких пр
авочинів.  

 (4)Укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірва
ння яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами.  

 (5)Відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном 
для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінанс
ових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.  

 (6)Розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статуто
м, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів.  

 (7)З урахуванням вимог цього Статуту видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності пра
цівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридичн
о значимих дій.  

 (8)Видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товари
ства.

 (9)Приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товарис
тва з працівниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту, у тому числі, затверджувати конк
ретні розміри посадових окладів (тарифних ставок)  працівників Товариства. 

 (10) Надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов’язковими для виконання усіма особами, які знах
одяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства.  

 (11)Приймати рішення та підписує від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інш
і процесуальні документи, що пов’язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійснен
ням обов’язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конст
итуційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах, органах виконавчої служби, податкових
, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування.

 (12)Вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товар
иства у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом. 

 (13)Розподіляти обов’язки між членами Правління.
 (14)Організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань  Правління.
 (15)Здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.  

 Відповідно до Контракту:
Голова Правління:
6. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво Товариством, організує його виробничо-господарс
ьку, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Товариства, передбачених закон
одавством, Статутом Товариства та цим контрактом.
....
12. Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на Товариство законод
авчими та іншими нормативними актами, а також передбачені статутом Товариства  та цим контрактом.
13. Керівник має право вчиняти дії, передбачені п. 18.29 Статуту Товариства.

Заступник Голови Правління: 
5.2. «Працівник» має право:
 5.2.1. брати участь з правом  голосу в засіданнях Правління «Товариства», вносити питання до порядку де
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нного засідання;
5.2.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про «Товариство», необхідну для виконання 
своїх функцій, знайомитися із документами «Товариства», отримувати їх копії, а також копії документів д
очірніх підприємств, філій та представництв «Товариства».   Вищезазначена інформація та документи нада
ються «Працівнику» протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання «Товариством»   відповідного запи
ту на  м.‘я Голови Правління;
5.2.3. в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної дія
льності «Товариства»;
5.2.4. ініціювати скликання засідання Правління;
5.2.5.  надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;
5.2.6. достроково припинити дію контракту шляхом складання повноважень члена Правління за умови пис
ьмового повідомлення про це «Товариство» за два тижні.
Член Правління: 
5.2. «Працівник» має право:
5.2.1. брати участь з правом  голосу в засіданнях Правління «Товариства», вносити питання до порядку де
нного засідання;
5.2.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про «Товариство», необхідну для виконання 
своїх функцій, знайомитися із документами «Товариства», отримувати їх копії, а також копії документів д
очірніх підприємств, філій та представництв «Товариства». Вищезазначена інформація та документи нада
ються «Працівнику» протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання «Товариством» відповідного запит
у на  м.‘я Голови Правління;
5.2.3. ініціювати скликання засідання Правління;
5.2.4. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;
5.2.5. достроково припинити дію контракту шляхом складання повноважень члена Правління за умови пис
ьмового повідомлення про це «Товариство»   за два тижні.

 РЕВІЗІЙНА  КОМІСІЯ
Відповідно до Статуту АТ «ХАРТРОН»:
Ревізійна комісія складається з  3-х (трьох) членів, що обираються Загальними зборами з числа фізичних о
сіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства терміно
м на три роки.
  Голова Ревізійної комісії (далі - Голова Ревізійної комісії) обирається членами Ревізійної комісії з їх числ
а простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.
 Голова Ревізійної комісії:
 -організовує роботу Ревізійної комісії;
 -скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує

 ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
 -доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам та Наглядовій р

аді;
 -підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.
 -із іншими органами та посадовими особами Товариства.

 Функції Ревізійної комісії:  
 (1)Контроль за виконанням планів, у т.ч. Фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку 

Товариства.  
 (2)Контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючі, матеріали

, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цін
ам на дату здійснення фінансових операцій.

 (3)Контроль за виконанням Головою Правління та Правлінням рішень Загальних зборів та Наглядової ра
ди з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього 
Статуту.  

 (4)Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.  
 (5)Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою в

иплати дивідендів.  
 (6)Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів.  
 (7)Контроль за відповідністю законодавству України та Статуту використання коштів резервного та інш

их фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.  
 (8)Контроль за дотриманням Головою Правління та  Правлінням наданих повноважень щодо розпорядж

ення майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій.  
 (9)Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Головою Правління.  
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 (10)Перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства.  
 (11)Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резер

вів для поліпшення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів управління Товар
иства.  

 (12)Аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вим
огам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства.  

 (13)Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам та надання рекомендацій Загальним збор
ам на підставі цих звітів.  

 (14)Складення висновку по річних звітах та балансах Товариства.
 (15)Надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.  

Відповідно до Контракту:
  «Член Ревізійної комісії» має право:
- брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Наглядової ради та Правління Товариства;
- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про «Товариство», необхідну для проведення пер
евірки фінансово – господарської діяльності «Товариства» за результатами фінансового року, знайомитися
 із документами «Товариства», отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, філій т
а представництв «Товариства». Вищезазначена інформація та документи надається «Члену Ревізійної комі
сії» протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання «Товариством» відповідного запиту на ім‘я Голови 
Правління Товариства;
- вимагати на засіданні Ревізійної комісії позачергового скликання Загальних зборів Товариства, вносити н
а засіданні Ревізійної комісії пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства;
-  надавати у письмовій формі зауваження на рішення Ревізійної комісії;
- достроково припинити дію договору шляхом складання повноважень члена Ревізійної комісії за умови п
исьмового повідомлення про це «Товариство» та акціонера – юридичну особу, представником якого є «Чле
н Ревізійної комісії» не пізніше ніж  за два тижні.

КОРПОРАТИВНИЙ  СЕКРЕТАР
Відповідно до Статуту АТ «ХАРТРОН»:
 Повноваження, функції, права та обов’язки Корпоративного секретаря, а також кваліфікаційні вимоги до 
особи, яка обирається Корпоративним секретарем, порядок призначення та відзиву з посади Корпоративно
го секретаря, його винагороди, відповідальності та інші питання діяльності Корпоративного секретаря Тов
ариства визначаються в положенні про Корпоративного секретаря, яке затверджуються рішенням Наглядо
вої ради. 
Основними завданнями Корпоративного секретаря є:  

 (1)Здійснення організаційних заходів щодо підготовки та проведення Загальних зборів, засідань Наглядо
вої ради та Ревізійної комісії у відповідності до законодавства  України, цього Статуту та внутрішніх доку
ментів.

 (2)Надання допомоги членам Наглядової ради, Ревізійної комісії та Голові Правління у виконанні ними с
воїх посадових обов’язків.

 (3)Організація та забезпечення своєчасного надання інформації та звітності відповідно до вимог чинного
 законодавства з питань цінних паперів та фондового ринку України.

 (4) Забезпечує належний зв’язок з акціонерами.
 (5)За дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення черго

вих та позачергових засідань Наглядової ради, забезпечує надання їм важливої інформації та документів, я
кі необхідні членам Наглядової ради для виконання своїх повноважень.

 (6)Забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією.
 (7)Надсилає запити органам управління Товариства про надання документів та інформації, необхідної чл

енам Наглядової ради, здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та у необхідних ви
падках організовує підготовку відповідних відповідей.

 (8)Оформляє документи Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим пос
адовим особам органів управління Товариства.

 (9) Веде та підписує протоколи засідань Наглядової ради.
 (10)Інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного го

лосування.
 (11)Складає протоколи засідань Наглядової ради та інших документів Наглядової ради, організовує їх на

лежне їх належне зберігання.
 (12)Організовує зберігання штампів (за наявності) та бланків Наглядової ради.
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5 – 9 частини 3, а також перевірки пунктів 1 – 4 ці
єї ж частини, статті 40 – 1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне
 управління
 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.

Акціонерам АТ «ХАРТРОН»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО
Повне найменування              АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»
Скорочене найменування      АТ «ХАРТРОН»
Код за ЄДРПОУ                     14313062
Місцезнаходження                  61070, м. Харків, вулиця АКАДЕМІКА ПРОСКУРИ, буд.1
Основні види діяльності за КВЕД   72.19 – Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших приро
дничих і технічних наук

Інформація про предмет завдання
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 звіт
у про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»( надалі Товариство) стано
м на 31 грудня 2020 року, складеного відповідно вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та ф
ондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-IV (Закон № 3480-IV).
  Крім того ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товари
ства станом на 31 грудня 2020 року.
Предметом перевірки  надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної у звіті про корпорат
ивне управління є документ та дані, що розкривають або підтверджують інформацію:
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
7) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних збо
рах емітента;
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
9) повноваження посадових осіб емітента.
  Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ
СТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб
’єктів аудиторської діяльності - № 3631), на підставі договору № 17 від 10 грудня 2020 року та у відповідн
ості до:
 -Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 31.12.2017 року № 2258 

–VIII;
 -Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є 

аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» - (надалі – МСЗНВ 3000).
Опис рівня впевненості, отриманого практикуючим фахівцем, інформації про предмет завдання та ,якщо ц
е необхідно, предмет завдання
 Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, на
веденої відповідно до  ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління АК
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (надалі – інформація Звіту про корпоративне управління) за р
ік, що закінчився 31 грудня 2020 року, що включає: - опис основних характеристик систем внутрішнього к
онтролю і управління ризиками Замовника; - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками зна
чного пакета акцій Замовника; - інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонері
в (учасників) на загальних зборах Замовника; - опис порядку призначення та звільнення посадових осіб За
мовника; - опис повноважень посадових осіб Замовника.
Ідентифікація застосованих критеріїв
Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до в
имог (надалі – встановлені критерії): - пунктів 5-9 частини 3, а також пунктів 1-4 цієї частини, статті 40-1 З
акону України «Про цінні папери та фондовий ринок»; - «Положення про розкриття інформації емітентами
 цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР  03.12.2013 р. № 2826 (з подальшими змінами та допов
неннями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до

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
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 цього Положення.

Властиві обмеження. Конкретна мета.
Ми звертаємо увагу, що цей незалежний звіт з надання впевненості, складений відповідно вимог статті 40-
1 ЗУ № 3480 – IV, а саме «емітент зобов’язаний залучати аудитора (аудиторську фірму), який повинен вис
ловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформаці
ю, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини. Така інформація включається до складу Звіту про корпоративне у
правління емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про цінні пап
ери та фондовий ринок».

Відповідальність за інформацію Звіту про корпоративне управління
Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Зв
іту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього ко
нтролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації 
Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилк
и. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формуван
ня інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. Відповідно до законодавства України( ст.7 З
У «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» посадові особи Замовника несуть відповідал
ьність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання 
цього завдання.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації З
віту про корпоративне управління
Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту п
ро корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилк
и, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевне
ності, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди 
виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або пом
илки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можут
ь впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне уп
равління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовує
мо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Окрім того, ми:
Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління 
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці риз
ики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи дл
я нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викрив
лення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, непра
вильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
Отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, дл
я розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефект
ивності системи внутрішнього контролю;
Оцінюємо прийнятність політик та відповідного розкриття інформації, зроблених управлінським персонал
ом;
Оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з 
розкриттям інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та п
одії, що було покладено в основу її складання, так щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомля
ємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведен
ня процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час
 виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які бу
ли виявлені;
Ми також надаємо тим, кого  наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали етичні 
вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв’язки та інші питання, які могли б обґрунтовано в
важатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних засте
режних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, ми  визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впе
вненості щодо Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є к
лючовими питаннями виконання такого завдання.
Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахівця.
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Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був 
направлений на:
 - отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: об
ов’язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, осо
бливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративн
ого управління;
-дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;
- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тим
часових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
-дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: на
явність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;
-дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіальн
ого або одноосібного виконавчого органу товариства. Ми несемо відповідальність за формування нашого 
висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідженн
я зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання н
аглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регла
ментів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами З
амовника, дані депозитарію про склад акціонерів.
 При виконанні завдання нами були направлені запити управлінському персоналу та перевірені наступні д
окументи:
-Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»; Внутрішні Положення та правила акціонерного т
овариства; Протоколи загальних зборів, які відбулися за 2020 рік та два попередні роки;
- Протоколи засідань наглядової ради, які відбулися у звітному періоді та за два попередніх роки; Протоко
ли засідань виконавчого органу, які відбулися у звітному періоді; протоколи, накази, що підтверджують об
рання посадових осіб Товариства (наглядова рада, виконавчий орган, ревізійна комісія/ревізор);
- Документи (протоколи, накази то що),що підтверджують звільнення/припинення повноважень посадових
 осіб Товариства, що мали місце у звітному періоді;
- Положення про систему внутрішнього контролю та управління ризиками;
- Перелік акціонерів станом на 31.12.2020 року.
- Фінансова звітність за 2020 рік.

Основа для думки
Завдання передбачало виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно ін
формації, наведеної у Звіті. Вибір процедур залежав від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків су
ттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудито
р розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання Звіту і документів з метою розробк
и аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективнос
ті внутрішнього контролю АТ «ХАРТРОН».
     Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалось з врахуванням політик та процедур сист
еми контролю якості, які розроблено ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» відповідно до вимог Міжнаро
дного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудит та огляд фінансової зв
ітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги». Метою створення та підтримання 
системи контролю якості ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ», є отримання достатньої впевненості у то
му, що:
Сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регулярних вимог;
Звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідаль
ність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з над
ання обґрунтованоївпевненості» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з К
одексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс Р
МСЕБ») та етичними вимогами, які застосовуються в Україні до нашого завдання з надання впевненості щ
одо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до
 цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийня
тними для використання їх основи для нашої думки.

Думка
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне упра
вління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» що включає опис основних характеристик систем в
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нутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками зн
ачного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників
) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадов
их осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне упр
авління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3, а так
ож пунктів 1 – 4 цієї частини, статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпун
ктами 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних пап
ерів».
Директор                                                               ________________    Таскаєва Т.В.
 ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ»
Сертифікат Серії А № 004792 від 22.06.2001 р.
Україна, м. Харків, вул. Чернишевська,10
«26» березня 2021 року

Ст. 40 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» Річна інформація повинна бути затверджена наглядовою 
радою емітента до її розкриття відповідно до вимог цього Закону.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3, а також перевірки пунктів 1-4 цієї 
ж частини, статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне уп
равління ( консолідований)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.
Наглядовій Раді та акціонерам АТ «ХАРТРОН» 
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО
Повне найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»
Скорочене найменування АТ «Хартрон»
Код за ЕДРПОУ 14313062
Місцезнаходження 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, буд.1
Основні види діяльності за КВЕД
72.19- Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

Інформація про предмет завдання
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації у звіті про корпоративне упр
авлінняАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» та його дочірніх компаній: ТОВ НВП «ХАРТРОН-
ПЛАНТ ЛТД», ТОВ НВП «ХАРТРОН-АРКОС ЛТД», ТОВ НВП «ХАРТРОН-ЄНЕРГО ЛТД», ТОВ  «ХАРТ
РОН-ВІОЛІС, ТОВ НВП «ХАРТРОН-АСКОНД», ТОВ НВП «ХАРТРОН-ЮКОМ» та ТОВ ВТП «ХАРТРО
Н-ЕЛЕКТРОЗВ₴ЯЗОК»( надалі разом -  Група)  станом на 31 грудня 2020 року, складеного відповідно вим
ог пунктів 5-9 частини 3,статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 
року № 3480-IV ( Закон № 3480-IV). Звітність Групи складена на основі фінансової інформації компоненті
в – окремих компаній Групи. Єдиним значущим компонентом Групи є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХА
РТРОН».
Крім того ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товарис
тва станом на 31 грудня 2020 року.
Предметом перевірки  надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної у звіті про корпорат
ивне управління є документ та дані, що розкривають або підтверджують інформацію:
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
7) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних збо
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рах емітента;
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
9) повноваження посадових осіб емітента.
Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» (номер реєстра
ції у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності - № 3631), на підставі договору № 17 від 10 гру
дня 2020 року та у відповідності до:
 -Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 31.12.2017 року № 2258 

–VIII;
 -Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є 

аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» - (надалі – МСЗНВ 3000).
Опис рівня впевненості, отриманого практикуючим фахівцем, інформації про предмет завдання та ,якщо ц
е необхідно, предмет завдання.
Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, на
веденої відповідно до ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління Гру
пи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (надалі – інформація Звіту про корпоративне управлінн
я Групи) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, що включає: 
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
 - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних збор
ах Замовника; 
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника; 
- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Ідентифікація застосованих критеріїв.
Інформацію Звіту про корпоративне управління Групи було складено управлінським персоналом відповід
но до вимог (надалі – встановлені критерії): - пунктів 5-9 частини 3, а також пунктів 1-4 цієї частини, статт
і 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»; 
-«Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР  
03.12.2013 року № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазна
ченої у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Властиві обмеження. Конкретна мета.
Ми звертаємо увагу, що цей незалежний звіт з надання впевненості, складений відповідно вимог статті 40-
1 ЗУ № 3480 – IV, а саме «емітент зобов’язаний залучати аудитора (аудиторську фірму), який повинен вис
ловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформаці
ю, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини. Така інформація включається до складу Звіту про корпоративне у
правління емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про цінні пап
ери та фондовий ринок».

Відповідальність за інформацію Звіту про корпоративне управління Групи.
Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Зв
іту про корпоративне управління Групи відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішн
ього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інф
ормації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 
помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом ф
ормування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. Відповідно до законодавства Україн
и( ст.7 ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») посадові особи Замовника несуть ві
дповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для ви
конання цього завдання.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації З
віту про корпоративне управління Групи.
Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту п
ро корпоративне управління Групи в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або п
омилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.Обґрунтована впевненість є високим рівнем 
впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, з
авжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства а
бо помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони 
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можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпорати
вне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми викорис
товуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Окрім того, ми:
Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління 
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці риз
ики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи дл
я нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викрив
лення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, непра
вильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
Отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, дл
я розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефект
ивності системи внутрішнього контролю;
Оцінюємо прийнятність політик та відповідного розкриття інформації, зроблених управлінським персонал
ом;
Оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з 
розкриттям інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та п
одії, що було покладено в основу її складання, так щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомля
ємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведен
ня процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час
 виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які бу
ли виявлені;
Ми також надаємо тим, кого  наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали етичні 
вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв’язки та інші питання, які могли б обґрунтовано в
важатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних засте
режних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, ми  визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впе
вненості щодо Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є к
лючовими питаннями виконання такого завдання.

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахівця.
Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був 
направлений на:
 - отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: об
ов’язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, осо
бливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративн
ого управління;
-дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;
- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тим
часових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
-дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: на
явність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;
-дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіальн
ого або одноосібного виконавчого органу товариства.
Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, о
триманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу 
корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирек
ції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб
, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.
  При виконанні завдання нами були направлені запити управлінському персоналу та перевірені наступні д
окументи:
-Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН», внутрішні Положення та правила акціонерного то
вариства, протоколи загальних зборів, які відбулися за 2020 рік та два попередні роки;
- Протоколи засідань наглядової ради, які відбулися у звітному періоді та за два попередніх роки, протоко
ли засідань виконавчого органу, які відбулися у звітному періоді, протоколи, накази, що підтверджують об
рання посадових осіб Товариства (наглядова рада, виконавчий орган, ревізійна комісія/ревізор);
- Документи (протоколи, накази то що),що підтверджують звільнення/припинення повноважень посадових
 осіб Товариства, що мали місце у звітному періоді;
- Положення про систему внутрішнього контролю та управління ризиками;
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- Перелік акціонерів станом на 31.12.2020 року;
- Фінансова звітність за 2020 рік.

Основа для думки.
Завдання передбачало виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно ін
формації, наведеної у Звіті. Вибір процедур залежав від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків су
ттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудито
р розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання Звіту і документів з метою розробк
и аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективнос
ті внутрішнього контролю АТ «ХАРТРОН».
     Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалось з врахуванням політик та процедур сист
еми контролю якості, які розроблено ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» відповідно до вимог Міжнаро
дного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудит та огляд фінансової зв
ітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги». Метою створення та підтримання 
системи контролю якості ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ», є отримання достатньої впевненості у то
му, що:
Сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регулярних вимог;
Звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідаль
ність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з над
ання обґрунтованої впевненості» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з 
Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс 
РМСЕБ») та етичними вимогами, які застосовуються в Україні до нашого завдання з надання впевненості 
щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно 
до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прий
нятними для використання їх основи для нашої думки.

Думка.
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне упра
вління Групи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» що включає опис основних характеристик с
истем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власни
ками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (у
часників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень
 посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпорат
ивне управління Групи, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 
частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктами 5-9 пункту 4 
розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».
Крім того, ми перевірили інформацію включену до Звіту про корпоративне управління, розкриття якої вим
агається п.п. 1-4 частини 3 ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» а саме:
 -посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Група;
 -інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах

 рішень;
 -про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Групи, інформацію про 

проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.
При перевірці зазначеної інформації, яка включена Групою до Звіту про корпоративне управління, ми не в
иявили суттєвих розбіжностей з вимогами Закону 3480-IV та вимогами Положення 2826, які потрібно було
 б включити до звіту.

Директор                                                      ________________    Таскаєва Т.В.
ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ»
Сертифікат Серії А № 004792 від 22.06.2001 року
Україна, м. Харків, вул. Чернишевська,10
«26» березня 2021 року

Ст. 40 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» Річна інформація повинна бути затверджена наглядовою 
радою емітента до її розкриття відповідно до вимог цього Закону.
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Найменування юридичної ос
оби

Ідентифі-
каційний к
од юридич
ної особи

Місцезнаходження Кількість акцій
(шт.)

Від загальної кіл
ькості акцій (у ві

дсотках)
прості іменні привілейовані ім

енні

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Кількість за типами акцій

Держава Україна в особі Фон
д державного майна України

00032945 вул. Генерала Алмазова, 
18/9, м. Київ, Київський, Киї
вська область, 01133, УКРАЇ
НА

42735141 50,000001 42735141 0

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій
(шт.)

Від загальної кіл
ькості акцій (у ві

дсотках)
прості іменні привілейовані ім

енні

Кількість за типами акцій

Кучеренко Володимир Анатолійович 15628737 18,28558 15628737 0

Вахно Микола Іванович 15571671 18,218812 15571671 0

73935549 86,504393 73935549 0Усього:
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№
з/п

Ідентифікаційний код юридичної ос
оби - резидента або код/номер з торг
овельного, банківського чи судового
 реєстру, реєстраційного посвідченн
я місцевого органу влади іноземної 
держави про реєстрацію юридичної 

особи - нерезидента)

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівни
м пороговому значенню пакета акцій

Дата отримання інфо
рмації від Центральн
ого депозитарію цінн
их паперів або акціо

нера

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи
 або найменування юридичної особи власн

ика (власників) акцій

Розмір частки акціо
нера до зміни (у відс
отках до статутного 

капіталу)

Розмір частки акціо
нера після зміни (у в
ідсотках до статутно

го капіталу)

1 42 3 5 6
1 2118751128.04.2020 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВ

О "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД"

Зміст інформації: Дата отримання інформації: 28.04.2020;
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає
 більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД";
Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого орган
у влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: 21187511
Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась:Відчуження прямого права власності ;
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: підсумковий пакет голосуючих а
кцій 31139191 штук, що становить 36,432770% статутного капіталу АТ "ХАРТРОН";
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючи
х акцій): підсумковий пакет голосуючих акцій 0 штук, що становить 0% статутного капіталу АТ "ХАРТРОН";
Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівн
ює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) з
дійснює(ють) розпорядження акціями: з моменту відчуження пакету акцій особи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД
", які входять до ланцюга володіння корпоративними правами АТ "ХАРТРОН", та особи, які мають право користуватися голосуючими акціями, відсутні;
Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): 14.04.2020.
АТ "ХАРТРОН" розкриває відомості на підставі інформації, отриманої від власника акцій.

36,43277 0

28.04.2020 14313062© SMA



1 42 3 5 6
2 д/н28.04.2020 Вахно Микола Іванович

Зміст інформації: Дата отримання інформації: 28.04.2020;
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає
 більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Вахно Микола Іванович;
Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого орган
у влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: фізична особа
Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: набуття прямого права власності;
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: підсумковий пакет голосуючих а
кцій 2075 штук, що становить 0,002428% статутного капіталу АТ "ХАРТРОН";
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючи
х акцій):підсумковий пакет голосуючих акцій 15571671 штук, що становить 18,218812% статутного капіталу АТ "ХАРТРОН" ;
Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівн
ює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) з
дійснює(ють) розпорядження акціями: відсутні;
Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності):14.04.2020.
АТ "ХАРТРОН" розкриває відомості на підставі інформації, отриманої від власника акцій.

0,002428 18,218812

28.04.2020 14313062© SMA
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3 д/н28.04.2020 Кучеренко Володимир Анатолійович

Зміст інформації: Дата отримання інформації: 28.04.2020;
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає
 більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Кучеренко Володимир Анатолійович;
Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого орган
у влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: фізична особа
Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: набуття прямого права власності;
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: підсумковий пакет голосуючих а
кцій 59142 штук, що становить 0,069196% статутного капіталу АТ "ХАРТРОН";
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючи
х акцій): підсумковий пакет голосуючих акцій 15628737 штук, що становить 18,28558% статутного капіталу АТ "ХАРТРОН";
Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівн
ює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) з
дійснює(ють) розпорядження акціями:відсутні ;
Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): 14.04.2020.
АТ "ХАРТРОН" розкриває відомості на підставі інформації, отриманої від власника акцій.

0,0169196 18,28558
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4 2118751104.05.2020 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВ

О "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД"

Зміст інформації: Відомості розкрито на підставі інформації, отриманої АТ "ХАРТРОН" 04.05.2020 від Центрального депозитарію ПАТ «НДУ» - переліку акціонер
ів АТ "ХАРТРОН", які мають ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ ЗА АКЦІЯМИ/ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ станом на 27.04.2020. 
Кількість голосуючих акцій в переліку акціонерів АТ "ХАРТРОН", які мають право на отримання дивідендів за акціями, станом на 27.04.2020 - 75407880.

Дата отримання інформації: 04.05.2020;
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає
 більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД";
Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого орган
у влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: 21187511
Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: відчуження прямого права власності;
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження права власності на такий пакет акцій: підсумковий пакет голосуюч
их акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження права власності 31139191 штук голосуючих акцій, що становить 41,294346% в загальній кількості г
олосуючих акцій АТ "ХАРТРОН" станом на 27.04.2020 або що становить 36,43277% статутного капіталу АТ "ХАРТРОН";
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосу
ючих акцій): підсумковий пакет голосуючих акцій в загальній кількості голосуючих акцій після відчуження права власності 0 штук голосуючих акцій, що становит
ь 0% в загальній кількості голосуючих акцій АТ "ХАРТРОН" станом на 27.04.2020 або що становить 0% статутного капіталу АТ "ХАРТРОН";
Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівн
ює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) з
дійснює(ють) розпорядження акціями: з моменту відчуження пакету акцій особи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД
", які входять до ланцюга володіння корпоративними правами АТ "ХАРТРОН", та особи, які мають право користуватися голосуючими акціями, відсутні;
Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): за даними ПАТ «НДУ» відсутня.
Додатково АТ "ХАРТРОН" повідомляє, що 28.04.2020 року інформацію було розкрито за даними від акціонера.

36,43277 0
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5 д/н04.05.2020 Вахно Микола Іванович

Зміст інформації: Відомості розкрито на підставі інформації, отриманої АТ "ХАРТРОН" 04.05.2020 від Центрального депозитарію ПАТ «НДУ» - переліку акціонер
ів АТ "ХАРТРОН", які мають ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ ЗА АКЦІЯМИ/ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ станом на 27.04.2020. 
Кількість голосуючих акцій в переліку акціонерів АТ "ХАРТРОН", які мають право на отримання дивідендів за акціями, станом на 27.04.2020 - 75407880.

Дата отримання інформації: 04.05.2020;
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає
 більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Вахно Микола Іванович;
Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого орган
у влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: д/н;
Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: набуття прямого права власності;
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: підсумковий пакет голосуючих а
кцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності - 2075 штук голосуючих акцій, що становить 0,002752% в загальній кількості голосуючих а
кцій АТ "ХАРТРОН" станом на 27.04.2020 або що становить 0,002428% статутного капіталу АТ "ХАРТРОН";
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючи
х акцій): підсумковий пакет голосуючих акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності 15571671 штук голосуючих акцій, що станови
ть 20,649925% в загальній кількості голосуючих акцій АТ "ХАРТРОН" станом на 27.04.2020 або що становить 18,218812% статутного капіталу АТ "ХАРТРОН";
Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівн
ює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) з
дійснює(ють) розпорядження акціями: відсутні;
Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): за даними ПАТ «НДУ» відсутня.
Додатково АТ "ХАРТРОН" повідомляє, що 28.04.2020 року інформацію було розкрито за даними від акціонера.

0,002428 18,218812
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6 д/н04.05.2020 Кучеренко Володимир Анатолійович

Зміст інформації: Відомості розкрито на підставі інформації, отриманої АТ "ХАРТРОН" 04.05.2020 від Центрального депозитарію ПАТ «НДУ» - переліку акціонер
ів АТ "ХАРТРОН", які мають ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ ЗА АКЦІЯМИ/ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ станом на 27.04.2020. 
Кількість голосуючих акцій в переліку акціонерів АТ "ХАРТРОН", які мають право на отримання дивідендів за акціями, станом на 27.04.2020 - 75407880.

Дата отримання інформації: 04.05.2020;
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає
 більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Кучеренко Володимир Анатолійович;
Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого орган
у влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: д/н;
Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: набуття прямого права власності;
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: підсумковий пакет голосуючих а
кцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності - 59142 штук голосуючих акцій, що становить 0,078429% в загальній кількості голосуючих 
акцій АТ "ХАРТРОН" станом на 27.04.2020 або що становить 0,069196% статутного капіталу АТ "ХАРТРОН";
Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючи
х акцій): підсумковий пакет голосуючих акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності 15628737 штук голосуючих акцій, що станови
ть 20,725602% в загальній кількості голосуючих акцій АТ "ХАРТРОН" станом на 27.04.2020 або що становить 18,28558% статутного капіталу АТ "ХАРТРОН";
Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівн
ює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) з
дійснює(ють) розпорядження акціями: відсутні;
Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): за даними ПАТ «НДУ» відсутня.
Додатково АТ "ХАРТРОН" повідомляє, що 28.04.2020 року інформацію було розкрито за даними від акціонера.

0,069196 18,28558
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X. Структура капіталу
№
з/п

Тип та/або клас акцій Кількість акцій
 (шт.)

Номінальна варті
сть (грн)

Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до 
торгів на фондовій біржі в частині включення до 

біржового реєстру

1 2 3 4 5 6

1 85470280 0,25  Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі зді
йснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльно
сті, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і цим
 Статутом, та наступний його розподіл між Товариством та акціоне
рами Товариства.
Відповідно до Статуту:

 5.2.Товариство зобов’язане: 
 (1)Здійснювати діяльність у відповідності з вимогами чинного за

конодавства України та положеннями цього Статуту. 
 (2)У встановленому чинним законодавством України порядку зді

йснювати сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів, 
дивідендів та відрахувань від  чистого прибутку.

 (3)Сумлінно  виконувати прийняті на себе зобов’язання.
 (4)Виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавств

ом України.
 5.3.Товариство має інші права та обов’язки і несе відповідальніст

ь згідно з чинним законодавством України.
 5.4.Товариство набуває прав та обов’язків через свої органи, які д

іють з урахуванням повноважень та обмежень, наданих цим Статут
ом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавств
ом.

 5.5.Орган Товариства та особа, що відповідно до наданих повнов
ажень виступає від імені Товариства, зобов’язані діяти в інтересах 
Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повн
оважень й компетенції. Якщо особи чи органи Товариства, які діют
ь від імені Товариства, порушують свої обов’язки, вони несуть відп
овідальність за збитки, завдані такими діями Товариству.
7.1. Акція Товариства – це випущений Товариством цінний папір б
ез встановленого строку обігу, що засвідчує корпоративні права ак
ціонера щодо Товариства.

Публічна пропозиція/допуск до торгів на фондові
й біржі в частині включення до біржового реєстру
 відсутні.

Примітки: Статутний капітал АТ "ХАРТРОН" становить 21367570 грн.
Статутний капітал Товариства поділено на 85470280 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Кількість привелійованих акцій - 0 (нуль).

акція проста бездокум
ентарна іменна
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Дата реєст
рації випус

ку

Номер свід
оцтва про р
еєстрацію в

ипуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-н
ий ідентифі-
каційний но

мер

Форма існуванн
я та форма випу

ску

Номінальна ва
ртість (грн)

Кількість ак
цій (шт.)

Загальна ном
інальна варті

сть (грн)

Частка у 
статут-

ному кап
італі (%)

1. Інформація про випуски акцій емітента

XI. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного п
апера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
07.05.2010 15/20/1/10 Харківське територіальне управлін

ня ДКЦПФР
0,25 21367570,0085470280 100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня.
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня.
Щодо акцій АТ "ХАРТРОН" не здійснено публічну пропозицію.
Акції АТ "ХАРТРОН" не перебувають на фондових біржах.
Додаткової емісії акцій АТ "ХАРТРОН" не здійснювало.
Цінні папери, крім простих іменних акцій, не випускались.
Погашення цінних паперів не здійснювалось, акції Товариства не є борговими цінними паперами.

UA4000066823UA4000066823 Бездокументарні і
менні

Акція проста без
документарна ім
енна
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8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відс
отка розміру статутного капіталу емітента
Прізвище, ім’я, по батькові фізи

чної особи
Кількість акцій 

(штук)
Від загальної кі
лькості акцій (у

 відсотках)
прості іменні привілейовані і

менні

Кількість за типами акцій

1 2 3 4 5
Вахно Микола Іванович 15571671 18,218812 15571671 0

15571671Усього: 18,218812 15571671 0
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10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, пра
ва голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за
 результатами обмеження таких прав передано іншій особі
Дата реєст
рації випус

ку

Кількість акцій у в
ипуску (шт.)

Номер свідоцтва про реєст
рацію випуску

Міжнародний ід
ентифі-каційний

 номер

Загальна номіналь
на вартість (грн)

Загальна кількість 
голосуючих акцій (

шт.)

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

Кількість голосуючих акцій, права голосу 
за якими за результатами обмеження таки

х прав передано іншій особі (шт.)

1 42 3 5 6 7 8

07.05.2010 85470280

Опис: Станом на 31 грудня 2020 року:
- загальна кількість голосуючих акцій - 75 442 545;
- голосуючих акцій, право голосу за якими обмежено, а також право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - немає.

15/20/1/10 UA4000066823 21367570 75442545 0 0

© SMA 143130622020 р. 



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

Сума нарахованих дивідендів, грн
Нараховані дивіденди на одну акцію, гр
Сума виплачених/перерахованих дивіде
ндів, грн

Дата складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів

За результатами звітного період
у

У звітному періоді

0
0
0

5017105,14
0,058

4382681,45

27.04.2020

Опис: АТ ХАРТРОН привелійованих акцій не випускало, тому інформація в таблиці не заповнена.
За рішенням річних ЗЗА АТ "ХАРТРОН" від 09.04.2020 року протокол № 24 прийнято рішення про розпо
діл прибутку АТ "ХАРТРОН" за підсумками роботи у 2019 році та затверджено: 
- сума дивідендів за 2019 рік – 5014,0 тис.грн. (50% чистого прибутку), у тому числі на державну частку 
2507,0 тис.грн. Розмір дивiдендів за 2019 рік на одну просту акцiю 0,0587 грн.
Дата прийняття рішення про виплату дивідендів за 2019 рік - 09.04.2020 року.
Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2019 рік – 27.04.2020 (рішення 

0
0
0

0
0
0

Інформація про виплату дивідендів

за простими ак
ціями

за привілейова-
 ними акціями

за простими ак
ціями

за привілейова-
 ними акціями

Дата (дати) перерахування дивідендів че
рез депозитарну систему із зазначенням 
сум (грн) перерахованих дивідендів на в
ідповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправленн
я дивідендів безпосередньо акціонерам і
з зазначенням сум (грн) перерахованих/ 
відправлених дивідендів на відповідну д
ату

Дата прийняття уповноваженим органом
 акціонерного товариства рішення про в
становлення дати складення переліку осі
б, які мають право на отримання дивіден
дів

09.04.2020

Спосіб виплати дивідендів безпосередньо 
акціонерам

25.06.2020 2508553,00
31.07.2020 1838376,72
30.09.2020 7013,80
16.10.2020 25454,73
31.12.2020 3283,20
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НР № 13 від 09.04.2020).
Порядок та строки виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.
Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50%+1 акція) за результатами роботи за 2019 рік у розмір
і 2507,0 тис.грн.
Виплату дивідендів акціонерам юридичним особам здійснювати шляхом перерахування грошових коштів 
на розрахунковий рахунок після отримання від них підтвердження реквізитів для перерахування дивіденді
в.
Виплату дивідендів акціонерам фізичним особам здійснювати в касі АТ "ХАРТРОН". 
Покрити витрати по перерахунку та виплаті дивідендів акціонерам за рахунок АТ "ХАРТРОН". 
Сформувати відомість на виплату дивідендів за 2019 рік акціонерам на базі Реєстру акціонерів АТ «ХАРТ
РОН» станом на 27 квітня  2020 року.
Виплатити дивіденди акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством у наступні терміни: 
 - на державну частку акцій з 28.04.2020  до 30.06.2020;
 - акціонерам-фізичним особам з 01.07.2020 до 31.07.2020;
 - акціонерам-юридичним особам з 01.07.2020 до 09.10.2020.

Сума нарахованих дивідендів за 2019 рік - 5014000,00 грн (50% чистого прибутку). Нараховані дивiденди 
за 2019 рік на одну просту акцiю 0,0587 грн.
Рядок таблиці "Дата (дати) перераховання дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) 
перерахованих дивідендів на відповідну дату"  не заповнено, АТ ХАРТРОН не здійснювало виплату дивід
ендів через депозитарну систему.
АТ ХАРТРОН також не здійснювало виплату дивідендів безпосередньо акціонерам кількома частками пр
опорційно усім особам.
У рядках таблиці "Дата (дати) перераховання дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (гр
н) перерахованих дивідендів на відповідну дату" вказані дати та суми дивідендів, перераховані АТ ХАРТР
ОН акціонерам юридичним та фізичним особам. 
Сума виплачених дивідендів у звітному періоді - 4382681,45 грн., у тому числі:
- 25.06.2020 року (п/д №46) до Державного бюджету України в повному обсязі перераховано дивіденди за 
2019 рік на державну частку корпоративних прав в сумі 2508553,00 грн. 
- акціонерам юридичним особам перераховані дивіденди за 2019 рік в сумі 25454,73 грн.
- акціонерам фізичним особам виплачені дивіденді за 2019, 2018, 2017 роки в сумі 1848673,72 грн. 
У 2020 році не усі акціонери фізичні особи звернулись за нарахованими дивідендами, та не усі акціонери 
юридичні особи підтвердили свої реквізити для перерахування дивідендів на розрахунковий рахунок.
Акціонерне товариство виплату дивідендів за результатами звітного періоду (2020 року) станом на дату ро
зкриття річної інформації за 2020 рік не здійснювало.  Інформацію у таблиці про виплату дивідендів за рез
ультатами звітного періоду не заповнено.
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1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. 

грн)
Орендовані основні засоби 

(тис. грн)
Основні засоби, усього (тис

. грн)

на початок пе
ріоду

на початок пе
ріоду

на початок пе
ріоду

на кінець пер
іоду

на кінець пер
іоду

на кінець пер
іоду

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

30675 30042 0 0 30675 30042

402 375 0 0 402 375

491 354 0 0 491 354

19 19 0 0 19 19

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

31587 30790 0 0 31587 30790

Опис: Основні засоби  АТ "ХАРТРОН" обліковуються та відображаються у  фінансовій звітності у відповідності до  
МСБО 16 «Основні засоби».
Основні засоби  – це  активи, що:

 - використоються підприємством для основної діяльності,ля надання в оренду іншим компаніям, або для адміністрат
ивних цілей; і

 - які передбачається використовувати протягом більше одного  року; і
 - не передбачаються до перепродажу; і
 - здатні приносити економічні вигоди в майбутньому; і
 - можуть бути надійно оцінені.

Для цілей обліку та  амортизації передбачено розподілення основних засобів по групам. Строк корисного використан
ня для основних засобів встановлено єдиний для групи:

 ГрупаСтрок корисного використання (в місяцях)
 Земля Не амортизируется

будинки 360
Споруди 204
Компьютери 60
Транспортні засоби 96
Інструменты, прилади, інвентар (меблі) 60
Інші 48
Нарахування амортизації по основним засобам проводиться щомісячно прямолінійним методом. Амортизація почина
є нараховуватись з першого числа місяця, що  слідує  за датою ввода в експлуатацію.
Основні засоби приймаються до обліку в момент перехода до підприємства права власності та відображаються на рах
унку «Основні засоби до вводу в експлуатацію». При вводі в експлуатацію основні засоби переводяться на рахунок «О
сновні засоби». Основні засоби обліковуються по історичній вартості придбання, з урахуванням необхідних затрат по 
доведенню до пригодного до використання стану, включаючи  мита, витрати по доставці та податки, що не повернуть
ся. Витрати  збільшують вартість основного засобу у випадку, якщо витрати суттєвим образом поліпшують продуктив
ність основного засобу і/або збільшують строк корисного використання основного засобу. Інші витрати відображають
ся на рахунку прибутків та збитків в тому періоді, в якому вони  були понесені. Основні засоби, вартість яких нижче 
6000 грн., а з 24 травня 2020 року вартість яких нижче 20000 грн., дозволяється повністю списувати на собівартість (з
меншення оподатковуваної бази) в момент вводу основного засобу в експлуатацію.
Основний засіб вибуває в момент його фізичного вибування, яке оформляється актом. Навіть якщо основний засіб пов
ністю замортизировано, він залишається на балансі до моменту вибуття. 
Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства. 
Первісна вартість основних засобів:  на 31.12.2020 року -  42951 тис.грн. 
Залишкова вартість основних засобів на 31.12.2020 року - 30813 тис.грн. 
Сума нарахованого зносу на 31.12.2020 року :  12138 тис.грн. 
Ступінь зносу основних засобів:  28,26%.  Ступінь використання основних засобів:  100%. 
Змiни за звітний рік зумовлені придбанням, модернізацією, списанням та зносом ОЗ. Обмежень на використання майн
а  немає.

1.Виробничого призначення:

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

2.Невиробничого призначення: 

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

Усього

31587 30790 0 0 31587 30790

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  інвестиційна нерухомість
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
Статутний капітал (тис. грн)

309168
21368

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітн
ий періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного пе
ріоду становить 287800 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригов
аним статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 287800 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попередньо
го періоду становить 283180 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та ско
ригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 283180 тис.грн. 
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (ск
оригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 21368

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

304548
21368
21368
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Види зобов‘язань Дата виникненн
я

Непогашена частин
а боргу (тис.грн)

Відсоток за користу
вання коштами (% р

ічних)

Дата погашенн
я

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

0

0

Зобов’язання за цінними паперами

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуск
ом):

X

X

X

X

X

X

0

0

за векселями (всього)

за фінансовими інвестиціями в корпоратив
ні права (за кожним видом):

X

X

X

X

X

X

0

0

14119

14119

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов'язання та забезпечення

Усього зобов'язань та забезпечень

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0Кредити банку

у тому числі:

X

 

X X

   

0за іпотечними цінними паперами (за кожни
м власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним власни
м випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому числі
 за похідними цінними паперами) (за кожн
им видом):

X X X

Опис: Станом на 31.12.2020 року:
- Довгострокові забезпечення  0 тис.грн.
- Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги  438 тис.грн.
- Поточні забезпечення 1440 тис.грн.
- Інші поточні зобов'язання 12241 тис.грн.
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУ
ДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ"

33479808

вул. Чернишевська, 10, м. Харків, Київський, Харкiвська облас
ть, 61057, УКРАЇНА

+38 (067) 723 15 89
+38 (067) 723 15 89

№3631

15.07.2005

Аудиторська палата України

Повне найменування юридичної о
соби або прізвище, ім'я, по батько
ві фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого докуме
нта на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого до
кумента

Найменування державного органу
, що видав ліцензію або інший док
умент

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Вид послуг, які надає особа: Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги е
мiтенту. 
Аудит проведено ТОВ "АФ "ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ" (33479808), номер реєстрації 3631 від 
15.07.2005 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ 3 "Суб'єкти аудиторськ
ої діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств". 
Свідоцтво про відповідальність системи контролю якості видане Аудиторською палатою України
 від 30.11.2017 №352/4.
Директор ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ»
Тетяна Таскаєва
Сертифікат аудитора № 004792 від 22.06.2001 року.
м.Харків, 61057, вул. Чернишевська,10.

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги е
мiтенту
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Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агентс
тво "Експерт-Рейтинг"

34819244

провулок Куренівський, 15, офіс 38, м. Київ, Оболонський, Ки
ївська область, 04073, УКРАЇНА

(044) 2276074
(044) 2276074

номір Свідоцтва 5

09.06.2010

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування юридичної о
соби або прізвище, ім'я, по батько
ві фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого докуме
нта на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого до
кумента

Найменування державного органу
, що видав ліцензію або інший док
умент

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Вид послуг, які надає особа: Юридична особа, яка уповноважена здійснювати рейтингову о
цінку емітента та/або його цінних паперів.

Юридична особа, яка уповноважена здійснювати рейтингову о
цінку емітента та/або його цінних паперів
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИ
Й ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"

30370711

вул. Тропініна 7-Г, м. Київ, Шевченківський, Київська область
, 04107, УКРАЇНА

(044) 363-04-03
(044) 363-04-03

Ріш.НКЦПФР № 26

28.01.2020

НКЦПФР

Повне найменування юридичної о
соби або прізвище, ім'я, по батько
ві фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого докуме
нта на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого до
кумента

Найменування державного органу
, що видав ліцензію або інший док
умент

Вид діяльності

Акціонерне товариство

Опис: Вид послуг, які надає особа: Депозитарна діяльність Центрального депозитарію.
У звітному періоді Центральний депозитарій (ПАТ "НДУ") надавав АТ "ХАРТРОН" послуги щод
о обслуговування випуску цінних паперів на підставі договору № ОВ-1054 від 29.10.2013 р. Про о
бслуговування випуску цінних паперів. ПАТ "НДУ" здійснює депозитарну діяльність на підставі 
Правил Центрального депозитарію цінних паперів (нова редакція), зареєстрованих рішенням НК
ЦПФР № 26 від 28.01.2020 року.

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"

09807750

пр. Московський, 60 (з 2021 р. – пр. Науки, 36), м. Харків, Осн
ов'янський (з 2021 р. - Шевченківський), Харкiвська область, 
61001, УКРАЇНА

(057) 733 92 35  (з 2021 р. - 067 615 8742)
(057) 738 80 54  (з 2021 р. - 067 615 8743)

серія АЕ № 286556

08.10.2013

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування юридичної о
соби або прізвище, ім'я, по батько
ві фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого докуме
нта на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого до
кумента

Найменування державного органу
, що видав ліцензію або інший док
умент

Вид діяльності

Акціонерне товариство

Опис: Вид послуг, які надає особа: Депозитарна діяльність депозитарної установи.
У звітному періоді АТ "УкрСиббанк" надавало АТ "ХАРТРОН" послуги з обслуговування рахункі
в власників цінних паперів за договором № ЕМ-15/04 від 15.06.2010 р. Про відкриття рахунків у 
ЦП, та додаткової угоди №1 від 02.12.2013 року.

Депозитарна діяльність депозитарної установи
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ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФР
АСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"

21676262

вул.Антоновича, б.51, оф.1206, м.Київ, Київська область, 
03150, УКРАЇНА

(044) 498 38 15/16
(044) 287-56-73

DR/00002/ARM

18.02.2019

НКЦПФР

Повне найменування юридичної о
соби або прізвище, ім'я, по батько
ві фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого докуме
нта на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого до
кумента

Найменування державного органу
, що видав ліцензію або інший док
умент

Вид діяльності

Державна організація (установа, заклад)

Опис: Вид послуг, які надає особа: Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому рин
ку.
Подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР.

Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому рин
ку
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ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФР
АСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"

21676262

вул.Антоновича, б.51, оф.1206, м.Київ, Київська область, 
03150, УКРАЇНА

(044) 498-38-15/16
(044) 287-56-73

DR/00001/AРА

18.02.2019

НКЦПФР

Повне найменування юридичної о
соби або прізвище, ім'я, по батько
ві фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого докуме
нта на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого до
кумента

Найменування державного органу
, що видав ліцензію або інший док
умент

Вид діяльності

Державна організація (установа, заклад)

Опис: Вид послуг, які надає особа: Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому рин
ку.
Оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому рин
ку
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.12.2020 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2021.01.01

14313062

6310100000

72.19

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"

Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших пр
иродничих і технічних наук

Адреса, телеф
он

вул. Академіка Проскури, 1, м. Харків, Харківський, Харкiвська область, 61070, УКРАЇНА, 0577633040

КОДИ

ХАРКІВ

Організаційно-
правова форма гос
подарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 90

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

0 0

0 0

2430 2152

2430 2152

0 0

169322 168399

21050 21050

0 0

0 0

0 0

235089 230590

Актив Код
рядка

На початок
звітного пер

іоду

На кінець
звітного пер

іоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи

1001

1002

1005

1010

1011

1012

1030

1035

1040

1060

1065

1095

    первісна вартість

    накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби

    первісна вартість

    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0

0 0

0 0

1020

1021

1022

Довгострокові біологічні активи

    первісна вартість довгострокових біологічних активів

    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

0 01045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

13130 10328

13130 10328

29157 286611015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 29157 286611016

    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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25947 2981

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5030 2235

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

18708 16904

56798 70199

56798 70199

0 0

106483 92319

0 378

341572 323287

1100

1101

1102

1103

1104

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1136

1140

1145

1155

1165

1167

1170

1195

1200

1300

Запаси

    Виробничі запаси

    Незавершене виробництво

    Готова продукція

    Товари

Поточні біологічні активи

Депозити перестрахування

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами

    з бюджетом

        у тому числі з податку на прибуток

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі

Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II

     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибут
тя

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

0 01166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах

0 01181у тому числі в:
    резервах довгострокових зобов’язань

0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат

0 01183    резервах незароблених премій

0 01184    інших страхових резервах

0 01190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405

1410

1411

1412

1415

1420

1425

1500

1505

1520

1595

1600

1605

1610

1615

1695

21368 21368

156273 156273

0 0

0 0

0 0

5342 5342

121565 126185

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

23116 438

37024 14119

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

    Емісійний дохід

    Накопичені курсові різниці

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання

Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями

    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного пер

іоду

На кінець
звітного пер

іоду

1 2 3 4

 

 

 

  

  

  

1495 304548 309168Усього за розділом I

1510

1515

0 0

0 0

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви

1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1525 0 0Цільове фінансування

1526 0 0    Благодійна допомога

1530 0 0Страхові резерви

1531 0 0у тому числі:
    резерв довгострокових зобов’язань

1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат

1533 0 0    резерв незароблених премій

1534 0 0    інші страхові резерви

1535 0 0Інвестиційні контракти

1540 0 0Призовий фонд

1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 0 0    розрахунками з бюджетом

1621 0 0        у тому числі з податку на прибуток

1625 0 0    розрахунками зі страхування

1630 0 0    розрахунками з оплати праці

1635 0 0Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1640 0 0Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1660 2820 1440Поточні забезпечення

1665 0 0Доходи майбутніх періодів

1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1690 11088 12241Інші поточні зобов’язання

( )

( )

( )

( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Вахно Микола Іванович

Борзикіна Олена Миколаївна

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: Фінансова звітність АТ "ХАРТРОН" підготовлена згідно облікової політики АТ "ХАРТРОН", складена за с
таном на 31 грудня 2020 року і охоплює період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року.

1700

1800

1900

0 0

0 0

341572 323287

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Баланс

1 2 3 4
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2021.01.01
КОДИ

14313062

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
за 2020 рік

2220

Дохід від участі в капіталі

6737 19675

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5311 18625

1426 1050

0 0

0 0

0 0

0 0

60797 21105

0 0

21121 20855

53 38

51844 16842

0 0

0 0

0 0

10795 15580

0 0

0 0

958 389

0 1

0 0

11549 10028

За 
аналогічний

період попередн
ього року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000

Чисті зароблені страхові премії 2010

    Премії підписані, валова сума 2011

    Премії, передані у перестрахування 2012

    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111

    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112

Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподар
ської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180

    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедлив
ою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогоспо
дарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250

Втрати від участі в капіталі 2255

Інші витрати 2270

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

0 0Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою в
артістю

2121

2704 29092200

20598 23089Інші фінансові доходи

0 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

0 0Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )

( () )

( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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9240 10028

0 0

2754 6394

17524 18175

2920 2646

4566 4632

27272 14327

55036 46174

85470280 85470280
85470280 85470280

0,1 0,11

0,1 0,11

0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500

Витрати на оплату праці 2505

Відрахування на соціальні заходи 2510

Амортизація 2515

Інші операційні витрати 2520

Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: Фінансова звітність АТ "ХАРТРОН" підготовлена згідно облікової політики АТ "ХАРТРОН", складена за с
таном на 31 грудня 2020 року і охоплює період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року.

(2309) 0Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Вахно Микола Іванович

Борзикіна Олена Миколаївна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

0 29845

0 0

0 0

0 0

0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415

Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

0 29845

0 0

0 29845

9240 39873

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

За 
аналогічний

період попередн
ього року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За 
аналогічний

період попередн
ього року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 
аналогічний

період попередн
ього року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2021.01.01
КОДИ

14313062

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 рік

7972 14370

0

189 205

1432 4205

0 0

4

234 8267

0 0

63 0

13552 14289

11762 9566

1938

6067

0 0

189 205

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період п
опереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006

3010

3015

3025

3035

3040

3045

3050

3095

3105

3115

3117

3118

3140

3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    у тому числі податку на додану вартість

Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних ра
хунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

Надходження від операційної оренди

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів

Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

8

4535

6324

0 20003005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

0 03020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

2398 30663100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3017 27963110Відрахувань на соціальні заходи

903 15613116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

63523135Витрачання на оплату авансів 2481

6359 7932

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

2489 70163190Інші витрачання

(19635) (6303)3195Чистий рух коштів від операційної діяльності

15108 03205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів

0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

0 03200Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій

12946 204753220    дивідендів

2871 40553215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої госп
одарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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Примітки: Фінансова звітність АТ "ХАРТРОН" підготовлена згідно облікової політики АТ "ХАРТРОН", складена за с
таном на 31 грудня 2020 року і охоплює період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року.

Вахно Микола Іванович

Борзикіна Олена Миколаївна

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами

0 03275Витрачання на надання позик

0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої гос
подарської одиниці

0 03290Інші платежі

29614 243433295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

1311 1873260    необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

0 03340Інші надходження

4383 118183355Сплату дивідендів

0 03305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

0 03300Надходження від:
Власного капіталу

0 03350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

0 03360Витрачання на сплату відсотків

0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх пі
дприємствах

0 03390Інші платежі

(4383) (11818)3395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

5596 62223400Чистий рух грошових коштів за звітний період

56798 568683405Залишок коштів на початок року

7805 (6292)3410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

70199 567983415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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2021.01.01
КОДИ

14313062

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"

Звіт про власний капітал
за 2020 рік

21368 156273

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка

Зареєстро-в
аний (пайов
ий) капітал

Капітал у д
ооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010

4090

4100

4200

4205

4210

4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок

Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний пері
од

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого к
апіталу

Відрахування до резервного капіталу

Сума чистого прибутку, належна до бюджет
у відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

21368 1562734095Скоригований залишок на початок року

0 04110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-
вий капітал

Резервний к
апітал

Нерозпо-
ділений при
буток (непо

кри-
тий збиток)

Неопла-
чений капіт

ал

Вилу-
чений капіт

ал

Всього

5 6 7 8 9 10

0 5342

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 5342

0 0

0 0

121581 0

0

(16) 0

9240 0

(4620) 0

0

0 0

0

0

0 0

121565 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

304564

(16)

9240

(4620)

0

0

0

0

304548

0

0

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0

0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0

0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0

0 04114Частка іншого сукупного доходу асоційован
их і спільних підприємств

0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0
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Примітки: Фінансова звітність АТ "ХАРТРОН" підготовлена згідно облікової політики АТ "ХАРТРОН", складена за станом на 31 грудня 2020 року і охопл
ює період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року.

Вахно Микола Іванович

Борзикіна Олена Миколаївна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

21368 156273

4220

4240

4260

4270

4280

4290

4295

4300

Сума чистого прибутку на створення спеціал
ьних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі

Залишок на кінець року

0

0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне заохо
чення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої частк
и в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 5342

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

4620 0

126185 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4620

309168

0

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10

© SMA 143130622020



Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.12.2020 Форма № 1-к Код за ДКУД 1801007

2021.01.01

14313062

6310136600

72.19

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати (Зв
іту про сукупний дохід) (форма N 2-к), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"

Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших пр
иродничих і технічних наук

Адреса, телеф
он

вул. Академіка Проскури, 1, м. Харків, Харківський, Харкiвська область, 61070, УКРАЇНА, 0577633040

КОДИ

КИЇВСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма гос
подарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 922

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

0 0

0 0

92265 87709

92265 87709

0 0

33092 7515

36268 33075

0 0

0 0

0 0

195966 160872

Актив Код
рядка

На початок
звітного пер

іоду

На кінець
звітного пер

іоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи

1001

1002

1005

1010

1011

1012

1030

1035

1040

1060

1065

1095

    первісна вартість

    накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби

    первісна вартість

    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0

0 0

0 0

1020

1021

1022

Довгострокові біологічні активи

    первісна вартість довгострокових біологічних активів

    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

5 51045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

5179 3907

5179 3907

29157 286611015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016

    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    

0 01055Гудвіл при консолідації

© SMA 143130622020



210095 210057

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

46796 32104

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

16925 12261

74024 83093

0 0

0 0

347840 337515

0 378

543806 498765

1100

1101

1102

1103

1104

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1136

1140

1145

1155

1165

1167

1170

1195

1200

1300

Запаси

    Виробничі запаси

    Незавершене виробництво

    Готова продукція

    Товари

Поточні біологічні активи

Депозити перестрахування

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами

    з бюджетом

        у тому числі з податку на прибуток

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі

Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II

     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибут
тя

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

0 01166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах

0 01181у тому числі в:
    резервах довгострокових зобов’язань

0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат

0 01183    резервах незароблених премій

0 01184    інших страхових резервах

0 01190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405

1410

1411

1412

1415

1420

1425

1500

1505

1520

1595

1600

1605

1610

1615

1695

21368 21368

144509 143704

0 0

0 0

0 0

5342 5342

121431 126051

0 0

0 0

0 0

48641 47483

48641 47483

7700 5500

0 0

0 0

95063 67396

130059 108149

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

    Емісійний дохід

    Накопичені курсові різниці

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання

Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями

    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного пер

іоду

На кінець
звітного пер

іоду

1 2 3 4

 

 

 

  

  

  

1495 365106 343133Усього за розділом I

1510

1515

0 0

0 0

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви

1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1525 0 0Цільове фінансування

1526 0 0    Благодійна допомога

1530 0 0Страхові резерви

1531 0 0у тому числі:
    резерв довгострокових зобов’язань

1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат

1533 0 0    резерв незароблених премій

1534 0 0    інші страхові резерви

1535 0 0Інвестиційні контракти

1540 0 0Призовий фонд

1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 0 0    розрахунками з бюджетом

1621 0 0        у тому числі з податку на прибуток

1625 0 0    розрахунками зі страхування

1630 0 0    розрахунками з оплати праці

1635 0 0Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1640 0 0Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1660 10023 8997Поточні забезпечення

1665 0 0Доходи майбутніх періодів

1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1690 17273 26256Інші поточні зобов’язання

( )

( )

( )

( )

1490 72456 46668Неконтрольована частка

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Вахно Микола Іванович

Борзикіна Олена Миколаївна

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: Фінансова звітність АТ "ХАРТРОН" консолідована підготовлена згідно облікової політики АТ "ХАРТРОН
", складена за станом на 31 грудня 2020 року і охоплює період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року.

1695

1700

1800

1900

130059 108149

0 0

0 0

543806 498765

Усього за розділом III

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Баланс

1 2 3 4
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2021.01.01
КОДИ

14313062

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2-к Код за ДКУД 1801008
за 2020 рік

2220

Дохід від участі в капіталі

152325 182565

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

121476 145528

30849 37037

0 0

0 0

0 0

0 0

83176 49972

0 0

43571 46773

533 5494

68068 34314

0 0

0 0

1853 428

0 0

1272 1483

3363 4257

0 0

27 3

0 0

14038 11182

За 
аналогічний

період попередн
ього року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000

Чисті зароблені страхові премії 2010

    Премії підписані, валова сума 2011

    Премії, передані у перестрахування 2012

    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111

    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112

Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподар
ської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180

    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедлив
ою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогоспо
дарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250

Втрати від участі в капіталі 2255

Інші витрати 2270

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

0 0Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою в
артістю

2121

1266 892200

13037 13442Інші фінансові доходи

0 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

0 0Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )

( () )

( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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10438 10697

0 0

44751 54003

95868 112676

20422 22150

10925 13055

67985 46750

239951 248634

85470280 85470280
85470280 85470280

0,1 0,11

0,1 0,11

0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500

Витрати на оплату праці 2505

Відрахування на соціальні заходи 2510

Амортизація 2515

Інші операційні витрати 2520

Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: Фінансова звітність АТ "ХАРТРОН" консолідована підготовлена згідно облікової політики АТ "ХАРТРОН
", складена за станом на 31 грудня 2020 року і охоплює період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року.

(3600) (485)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Вахно Микола Іванович

Борзикіна Олена Миколаївна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

0 120

0 0

0 0

0 0

0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415

Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

0 120

0 0

0 120

10438 10817

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

9240 10028

1198 669

9240 10148

1198 669

Чистий прибуток (збиток), що належить:
    власникам материнської компанії

2470

    неконтрольованій частці 2475

Сукупний дохід, що належить:
    власникам материнської компанії

2480

    неконтрольованій частці 2485

За аналогічний п
еріод попереднь

ого року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За аналогічний п
еріод попереднь

ого року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За аналогічний п
еріод попереднь

ого року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2021.01.01
КОДИ

14313062

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 рік

106497 178026

0

3402 1679

85431 55867

12 25

0

164 128

0 0

9245 6607

76063 89510

44819 56207

23810

28448

52 384

3402 1542

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період п
опереднього року

3 421

Форма № 3-к Код за ДКУД 1801009

3000

3006

3010

3015

3025

3035

3040

3045

3050

3095

3105

3115

3117

3118

3140

3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    у тому числі податку на додану вартість

Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних ра
хунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

Надходження від операційної оренди

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів

Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

390

16728

26185

0 21003005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

0 2823020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

43316 488933100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

20633 235053110Відрахувань на соціальні заходи

1906 39493116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

445123135Витрачання на оплату авансів 42439

16776 20558

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

6714 187883190Інші витрачання

(15911) (17679)3195Чистий рух коштів від операційної діяльності

15573 3583205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів

0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

0 03200Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій

11547 80083220    дивідендів

2957 44263215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої госп
одарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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Примітки: Фінансова звітність АТ "ХАРТРОН" консолідована підготовлена згідно облікової політики АТ "ХАРТРОН
", складена за станом на 31 грудня 2020 року і охоплює період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року.

Вахно Микола Іванович

Борзикіна Олена Миколаївна

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами

0 03275Витрачання на надання позик

0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої гос
подарської одиниці

0 03290Інші платежі

25606 74503295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

4471 53423260    необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

0 43053340Інші надходження

4679 120183355Сплату дивідендів

28010 118703305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

0 03300Надходження від:
Власного капіталу

30210 153703350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

2068 15323360Витрачання на сплату відсотків

0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх пі
дприємствах

0 53753390Інші платежі

(8947) (18120)3395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

748 (28349)3400Чистий рух грошових коштів за звітний період

74024 1104263405Залишок коштів на початок року

8321 (8053)3410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

83093 740243415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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2021.01.01
КОДИ

14313062

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"

Консолідований звіт про власний капітал
за 2020 рік

21368 144509

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка зареєстро-в

аний (пайов
ий) капітал

капітал у до
оцінках

3 421

Форма № 4-к Код за ДКУД 1801011

4000

4010

4090

4100

4200

4205

4210

4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок

Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний пері
од

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого к
апіталу

Відрахування до резервного капіталу

Сума чистого прибутку, належна до бюджет
у відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

21368 1445094095Скоригований залишок на початок року

0 04110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

додатко-
вий капітал

резервний к
апітал

нерозпо-
ділений при
буток (непо

кри-
тий збиток)

неопла-
чений капіт

ал

вилу-
чений капіт

ал

всього

Некон-
трольова-
на частка

Разом

5 6 7 8 9 10 11 12

0 5342

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 5342

0 0

0 0

121581 0

(134)

(16) 0

9240 0

(4620) 0

0

0 0

0

0

0 0

121431 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

292800

(16)

9240

(4620)

0

(134)

0

0

292650

0

0

72456 365256

0

0 (16)

1198 10438

0 (4620)

0

0 0

(134)

0

0 0

72456 365106

0 0

0 0

Належить власникам материнської компанії

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0

0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0

0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0

0 04114Частка іншого сукупного доходу асоційован
их і спільних підприємств

0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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Примітки: Фінансова звітність АТ "ХАРТРОН" консолідована підготовлена згідно облікової політики АТ "ХАРТРОН", складена за станом на 31 грудня 2020 року і охоплює період 
з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року.

Вахно Микола Іванович

Борзикіна Олена Миколаївна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0

(805)

0 (805)

21368 143704

4220

4240

4260

4270

4280

4290

4295

4300

Сума чистого прибутку на створення спеціал
ьних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі

Залишок на кінець року

0

0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне заохо
чення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої частк
и в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 5342

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

4620 0

126051 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(805)

3815

296465

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

(27791)

(25788) (21973)

46668 343133

0

(26986)

0 0

0 0

0 0

0 0

00

3 421 5 6 7 8 9 10 11 12
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

АТ «ХАРТРОН» засновано в 1995р шляхом перетворення державного підприємства НВО «ХАРТР
ОН» на підставі наказу Фонду Держмайна України № 12-АТ від 06.09.1995 року у відкрите акціон
ерне товариство. 
Згідно Рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «ХАРТРОН» від 14 квітня 2011 року протокол №
 15 і прийняття нового Статуту, ВАТ «ХАРТРОН» перейменовано в Публічне акціонерне товарист
во  «ХАРТРОН» з 1 червня 2011 року.  Згідно Рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТР
ОН» від 10 квітня 2019 року протокол № 23 і прийняття нового Статуту, ПАТ «ХАРТРОН» перей
меновано в  Акціонерне товариство  «ХАРТРОН» з 2 травня 2019 року.    
Юридична адреса АТ «ХАРТРОН» :  61070 Україна м. Харків вул. Академіка Проскури,1.
АТ «ХАРТРОН» код ЕДРПОУ – 14313062 у даний час працює над розробкою і впровадженням у 
виробництво: 
 -автоматизованих систем керування для ракетно-космічних комплексів різного класу об'єктів;
 -автоматизованих систем керування об'єктами енергетики (для атомних електростанцій, теплови

х електростанцій і ін.);
 -автоматизованих систем керування складними технологічними процесами;
 -автоматизованих систем релейного захисту і керування автоматикою для високовольтних підст

анцій і електричною частиною автономних теплових і гідроелектростанцій;
Средньооблікова чисельність працівників згідно з даними за 12 місяців  2020 року  склала 90 чоло
вік.
Фінансова звітність АТ «ХАРТРОН» підготовлена відповідно до методичних рекомендацій Мініс
терства фінансів України, міжнародних стандартів фінансової звітності / бухгалтерського обліку (
далі МСФЗ / МСБО), облікової політики Товариства, інших нормативних актів. 
Фінансова звітність складена за станом на 31 грудня  2020 року й охоплює період з 01.01.2020 рок
у по 31.12.2020 року. Фінансова звітність складена в національній валюті України – гривні.
Основні засоби. Основні засоби  враховуються по первісній вартості, збільшеній на суму поліпше
нь і зменшеній на суму зносу. 
Основними засобами визнаються активи, термін корисного використання яких перевищує рік і ва
ртістю понад 6000грн., а з 24.05.2020 року  – 20000 грн.
Балансова вартість основних засобів (у тис.грн.) на 31.12.2020 склала :
                                       Вартість       Знос     Залишкова вартість  Коеф.зносу %
Будівлі і споруди        39019           8977       30042                            23,0
Передавальні               -                     -            -
пристрої
Машини і обладнання 1297           957         340                                74,0
Транспортні засоби     955             601         354                                63,0
Інші основні засоби    1680            1603       77                                  95,0
Разом                             42951          12138      30813

Рух основних засобів (у тис.грн.) за 12 місяців 2020 року 
                                       Вартість       Придбання    Вибуття      Вартість
                                       на 01.01.20                                              на 31.12.2020
Будівлі і споруди        39898            1040                1919            39019
Передавальні               -                     -                       -                   -
пристрої
Машини і обладнання 1745            126                  26                1845
Транспортні засоби     955                -                     -                    955
Інші основні засоби     1022             138                 28                 1132
Разом                               43620           1304              1973              42951

На підприємстві  застосовується прямолінійний  метод нарахування амортизації основних засобів
. Нарахування амортизації проводиться щомісяця.
Основні засоби, якщо їхня вартість менше 6000 грн, а з 24.05.2020 р – 20000 грн  і термін служби 

© SMA 143130622020 р. 



більше року, підприємство вважає малоцінними необоротними активами.
Знос по малоцінних необоротних активах нараховується в такий спосіб: 
 -100% вартості в першому місяці використання, тобто при введенні в експлуатацію;

За 12 місяців 2020 року  до АТ «ХАРТРОН» надійшло основних засобів на суму 1304 тис.грн.,  з н
их за кошти було придбано 1304 тис.грн.
Відповідно до МСФО 38 АТ «ХАРТРОН» в балансі виділено вартість об’єктів, що вважаються об’
єктами інвестиційної нерухомості:
- ці об’єкти є власністю підприємства.
- ці об’єкти використовуються тільки для отримання орендних платежів.
Для визначення вартості об’єктів інвестиційної нерухомості станом на 31.12.2020 застосовується 
метод оцінки по первісній вартості   МСФО 40. 
Нематеріальні активи. Нематеріальні активи враховуються по первісній вартості, збільшеній на су
му витрат, зв'язаних з удосконаленням цих нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних 
активів нараховується прямолінійним методом.
Разом залишкова вартість нематеріальних активів на 01.01.2020 - 13130 тис.грн, придбання - 18 ти
с.грн, вибуття - 18 тис.грн, залишкова вартість на 31.12.2020 - 10328 тис.грн.
Станом на 31.12.2020 первісна вартість складає 102963 тис.грн, знос 92635 тис.грн, нараховано ам
ортизацію за 12 місяців 2020 року 2819 тис.грн.
Запаси. Запаси  відбиваються в балансі по середньозваженій собівартості. Собівартість незаверше
ного виробництва включає прямі витрати на сировину, заробітну плату, інші прямі витрати і виро
бничих накладних витрат.
Класіфікація вартості запасів за станом на 31.12.2020:
- виробничі запаси - 258 тис.грн.
- незавершене виробництво - 2723 тис.грн.
Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість  відображається в балансі по чистій реалі
заційній вартості, що дорівнює первісній вартості за винятком сумнівної дебіторської заборговано
сті на підставі аналізу всіх непогашених сум на кінець року. Резерв сумнівних боргів формується 
виходячи з питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, роб
іт, послуг на умовах наступної оплати.
Склад товарної дебіторської заборгованості на 31.12.2020:
- за товари, роботи, послуги - 1985 тис.грн.
- аванси видані - 250 тис.грн.
Станом на 31.12.2020 АТ „ХАРТРОН” має заборгованість по банку ПАТ „ПІВДЕНКОМБАНК” на
 суму 4644 тис.грн. По цій заборгованості нарахований резерв сумнівних боргів методом абсолют
ної величини. Ця сума включена до реєстру акцептованих кредиторів відповідно направлених вим
ог по даному банку. 
Доход від продажу товарів, робіт, послуг визнається після підписання акта в замовника. Протягом
 2020 року було списано на витрати 5 тис.грн  заборгованості по платежам до бюджету.
Кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість  за товари (роботи, послуги) у відпо-ві
дності з МСФО  класифікується як поточні зобов’язання. Зобов’язання признається і відображаєт
ься в балансі при виконанні наступних умов:
1. якщо його оцінка може бути достовірно визначена.
2. якщо існує ймовірність зменшення економічних вигід в майбутньому в результаті погашення зо
бов'язань.
За строками погашення зобов’язання класифікуються наступним чином:
- поточні зобов’язання - зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприєм
ства або повинні бути погашені протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу. Облік поточних з
обов’язань ведеться на рахунках 63 і 68.
- довгострокові зобов’язання - зобов’язання, строк погашення яких перевищує 12 місяців. Вони об
ліковуються на рахунку 55.
Аналітичний облік розрахунків з кредиторами ведеться окремо по кожному  постачальнику і підр
ядчику у розрізі кожного договору (рахунку) про оплату.
Склад торгової кредиторської заборгованості на 31.12.2020:
- за товари, роботи, послуги - 391 тис.грн.
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- за аванси отримані - 47 тис.грн.
Кошти. Кошти і їхні еквіваленти включають готівка в касі і залишки на розрахункових рахунках. 
Залишок на розрахунковому рахунку на 31.12.2020  складає 19135 тис.грн., на валютному рахунку
 51064 тис.грн. За  12 місяців  2020 року  позикові  кошти   не  залучалися. АТ «ХАРТРОН» за 12 
місяців 2020 року одержав доход від участі в капіталі в сумі 2704 тис.грн., витрати  від участі в ка
піталі  склали 958 тис.грн. Для визначення фінансового результату за 12 місяців 2020 року зіставл
ені доходи звітного періоду з витратами, здійсненими для одержання цих доходів. При цьому відб
ивалися в обліку і звітності в момент їхнього виникнення, незалежно від часу надходження і спла
ти грошей, моментом визначення доходів за виконані роботи, послуги вважалася дата підписання 
двостороннього акта виконаних робіт, а за реалізовані запаси і необоротні активи – дата відванта
ження. За 12 місяців 2020 року за результатами фінансово-господарської діяльності АТ «ХАРТРО
Н» отриманий чистий прибуток у сумі 9240 тис.грн., у тому числі отриманий дохід від фінансових
 інвестицій у дочірні, асоційовані підприємства, облік яких ведеться методом «участі в капіталі» у 
сумі 1746 тис.грн. Всі грошові кошти доступні для використання, обмежень не встановлено. Грош
ових потоків від припиненої діяльності немає.
Оренда. Облік операційної оренди ведеться згідно МСФО 17. Основні фонди, передані в операцій
ну оренду, залишаються у складі основних фондів АТ «ХАРТРОН». Доход від здачі основних фон
дів в операційну оренду за 12 місяців 2020 року склав  7612 тис.грн. Витрати від здачі склали 
3016 тис.грн. Доход від операційної оренди признається іншим операційним доходом відповідног
о звітного періоду з урахуванням способу отримання економічних вигід, пов’язаних з використан
ням об’єктів операційної оренди. Витрати по укладенню домовленості про операційну оренду  пр
изнаються іншими операційними витратами звітного періоду.
Зміни у власному капіталі. На 31.12.2020 розмір Статутного капіталу Товариства складає 
21367570 грн. Статутний капітал поділено на 85470280 простих іменних акцій номінальною варті
стю 0,25 грн кожна, які у відповідності з Законом України „Про акціонерні товариства” переведен
і із документарної форми існування в бездокументарну. 50% +1 акція Товариства знаходяться у вл
асності держави в особі Фонду державного майна України. Інші акції знаходяться у власності 4-х 
юридичних осіб, що володіють взагалі 0,6% акцій та 7669 фізичних осіб, що володіють взагалі 
49,4% акцій. Додатковий випуск акцій не проводився. Згідно рішення загальних зборів акціонерів
 АТ «ХАРТРОН» від 09.04.2020 протокол № 24, був прийнятий розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН
» за підсумками роботи в 2019 році. Розподіл прибутку в сумі 10028 тис.грн був направлений наст
упним чином:
- до фонду дивідендів 5014,00 тис.грн (50% чистого прибутку);
- у зв'язку з наповненням резервного фонду до розміру 25% статутного капіталу відрахувань до ре
зервного фонду не здійснювалось;
- нерозподілений прибуток 5014,00 тис.грн.
Затверджено розмір дивідендів на одну просту акцію 0,0587 грн.
У першому півріччі 2020 року було виплачено дивіденди на державну частку акцій (50% + 1 акція
) у розмірі 2509 тис.грн.
Іншим акціонерам – юридичним та фізичним особам було виплачено дивідендів 1874 тис.грн.
Заборгованість по сплаті дивідендів станом на 31.12.2020 складає 7058 тис.грн.
В 1 півріччі 2020 року проводились збори учасників підприємств, в яких АТ”ХАРТРОН” є одним 
з основних засновників. На цих зборах був розподілений прибуток  цих підприємств за 2019 рік в 
фонд дивідендів та в резервний фонд.
В кінці 2020 року згідно рішення загальних зборів акціонерів АТ „ХАРТРОН” від 09.04.2020 був 
проведений плановий розподіл прибутку за 2020 рік:
- до фонду дивідендів 4620 тис.грн (50% чистого прибутку);
- до резервного фонду 0 тис.грн (резервний фонд товариства складає 25% статутного капіталу згід
но Статуту);
- нерозподілений прибуток 4620 тис.грн.
Інформація по пов'язаним особам. У відповідності до МСБО (IAS) 24 «Розкриття інформації щодо
 пов’язаних сторін», сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливість контро
лювати іншу сторону або значно впливати на іншу сторону при прийнятті фінансових та операцій
них рішень. Під час розгляду кожного можливого випадку відносин з пов’язаними сторонами уваг
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а приділяється сутності відносин, а не тільки їхній юридичній формі. Станом на 31 грудня 2020 ро
ку пов’язаними сторонами вважаються такі сторони, як провідний управлінський персонал та під
приємства, що знаходяться під спільним контролем підприємства, такі як:
Найменування підприємства                                           Відсоток долі АТ ХАРТРОН
                                                                                             у статутному капіталі, %
1. ТОВ "Вестрон", код 22708202                                   40,00
     м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1
2. ТОВ НВП ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД                            36,419
     код 25187880
     м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1
3. НВП "ХАРТРОН-ЕКСПРЕС ЛТД" (ТОВ)                 48,9
    код 30430120
    м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1
Операції з пов’язаними сторонами являють собою купівлю-продаж товарів та послуг між АТ „ХА
РТРОН” та пов’язаними сторонами. Усі операції здійснюються на підставі двосторонніх договорі
в, розрахунки проводяться за грошові кошти.
Резерви і забезпечення. Резерви признаються, якщо підприємство в результаті певної події у мину
лому має юридичні або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшою мірою вірогідно
сті знадобиться відтік ресурсів, і які можна буде оцінити з достатньою надійністю.
Забезпечення відпусток. АТ „ХАРТРОН” формує забезпечення на оплату відпусток. Щомісячно н
араховуючи резерв для оплати чергових відпусток з урахуванням забезпечення обов'язкових відра
хувань на збори на обов'язкове соціальне страхування. Суму забезпечення визначати як добуток ф
актично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого  як відношення фактич
ної суми на плату відпусток за попередній рік до загального фактичного обсягу фонду оплати пра
ці за попередній рік. Облік забезпечення виплат на відпустки ведеться на рахунку 471. Нарахуван
ня забезпечення на оплату відпусток склало суму 1898 тис.грн., а використання забезпечення на о
плату відпусток склало суму 1054 тис.грн.,  в балансі відображено в рядку 1660 „Поточні забезпеч
ення”  залишок на 31.12.2020 що складає 1440 тис.грн.
Створення резерву під ризики. В процесі діяльності компанії можуть виникати ситуації, коли конт
рагенти підприємства, податкові органи і інші організації пред'являють претензії до підприємства 
або існує ризик пред'явлення претензій, які можуть привести до витрат на задоволення цих претен
зій.
Міри різику. Усі ризики, які пов'язані з пред'явленням претензій, можна умовно розділити на три 
міри залежно від вірогідності негативного результату:
 низька (приблизно менше 25%);
 середня (приблизно від 25% до 75%);
 висока (приблизно більше 75%).
Для досягнення стабільності показників фінансової звітності  в АТ „ХАРТРОН” були створені заб
езпечення (резерви) для відшкодування майбутніх операційних витрат з включенням нарахованої 
суми.

 Залишок поточних забезпечень на 31.12.2020 року складає: -на виконання гарантійних зобов’яза
  нь 0 тис.гр, -на виконання поточних зобов’язань     0 тис.грн., -на сплату відпусток 1440 тис.гр

Виправлення помилок та зміни в фінансових звітах. Виправлення помилок та зміни в фінансових 
звітах здійснюються відповідно до МСФО. АТ «ХАРТРОН» протягом  2020 року не здійснював ін
вестування на цілі, не пов’язані з виробничою діяльністю або з соціальним захистом членів трудо
вого колективу, а також не здійснював продажу акцій. Середньорічна кількість простих акцій АТ 
«ХАРТРОН» складає за   12 місяців 2020 року 85470280 штук, скоригований прибуток на одну пр
осту акцію складає 0,1081 грн.

Голова Правління АТ «ХАРТРОН»                   М.І. Вахно

Головний бухгалтер                                             О.М. Борзикіна
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XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудит
у фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

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

Ідентифікаційний код юридичної особи (реєст
раційний номер облікової картки* платника по
датків - фізичної особи)

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудито
ра

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИ
ТОРСЬКА ФІРМА "ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ"

33479808

м. Харків, вул. Чернишевська, 10

1

3

4

Дата і номер рішення про проходження переві
рки системи контролю якості аудиторських по
слуг (за наявності)

30.11.2017, №352/46

Звітний період, за який проведено аудит фінан
сової звітності

01.01.2020-31.12.20207

Думка аудитора8 немодифікована

Пояснювальний параграф (за наявності)

Не змінюючи думку, Аудитор звертає увагу на те, що під час складання фінансової звітності  за рік, який закінчився 
31.12.2020 р. керівництво Товариства розглянуло поправки, внесені до МСФЗ та нові стандарти МСФЗ, які введені та 
діють починаючи з 01.01.2020 року і вважає, що вони не мають впливу на фінансову звітність  за 2020 рік.
   Несприятливе зовнішнє середовище в країні в умовах складної політичної ситуації, коливання курсу національної ва
люти, відсутність чинників покращення інвестиційного клімату можуть надалі мати негативний вплив на результати д
іяльності та фінансовий стан Товариства, характер якого на поточний момент визначити неможливо. 
     Управлінський персонал не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити  під значний сумнів здат
ність Товариства безперервно продовжувати діяльність, тому використовував припущення про безперервність функці
онування Товариства, як основи для обліку під час підготовки фінансових звітів.

9

Номер та дата договору на проведення аудиту 17, 10.12.202010

Дата початку та дата закінчення аудиту 19.02.2021-26.03.202111

Дата аудиторського звіту 26.03.202112

Розмір винагороди за проведення річного ауди
ту, грн

120000,0013

Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитор
а) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторсько
ї діяльності

№3631 від 15.07.20055

Текст аудиторського звіту14

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
  станом на 31.12.2020р.

м.Харків
2021 р.

Адресат:    Збори учасників та виконавчий орган АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
Національна  комісія з цінних паперів та фондового ринку 
  
                            ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ  ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

       Думка. 

Розділ Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторс
ької діяльності (1 – аудитори, 2 – суб’єкти ауд
иторської діяльності, 3 – суб’єкти аудиторсько
ї діяльності, які мають право проводити обов’я
зковий аудит фінансової звітності, 4 – суб’єкти
 аудиторської діяльності, які мають право пров
одити обов’язковий аудит фінансової звітності
 підприємств, що становлять суспільний інтере
с)

2 суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов
’язковий аудит фінансової звітності
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        Ми провели аудит фінансової звітності  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (код за ЄДРПОУ: 
14313062, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. АКАДЕМІКА ПРОСКУРИ, буд.1) надалі за текстом - Товариство
),  що складається зі Звіту про фінансовий стан станом на 31.12.2020 року, Звіту про фінансові результати (звіту про с
укупний дохід) за 2020 рік, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік, Звіту про власний капітал
 за 2020 рік, а також приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик та інш
ої пояснювальної інформації.
        На нашу думку фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах відповідно д

о застосованої концептуальної основи фінансового звітування та надає правдиву та неупереджену інформацію про фін
ансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 р., та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазнач
еною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки.
Ми провели аудит відповідно до «Міжнародних  стандартів контролю якості, аудиту,  огляду, іншого надання впевнен
ості та супутніх послуг» (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальні
сть аудитора  за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до АКЦІОНЕРНОГО ТО
ВАРИСТВА «ХАРТРОН» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики дл
я бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності
, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 
     На нашу думку, фінансові звіти  АТ «ХАРТРОН» за фінансовий рік, що закінчується 31.12.2020р., складені на підс
таві облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. 
    Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми та прийнятними для використання їх як основи дл
я  нашої думки.

Ключові питання аудиту
    Ключові питання аудиту - це питання, які, згідно з нашим професійним судженням, були найбільш значущими для н
ашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту фінансової
 звітності та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих п
итань.
   Ми визначили наступні  ключові питання аудиту, про які вважаємо за необхідне повідомити в нашому висновку.
    Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств становлять 
52% від загальної валюти баланса Товариства.
     Розкриття інформації щодо отриманого прибутку від фінансових інвестицій у дочірні, асоційовані підприємства, о
блік яких ведеться методом «участі в капіталі» наведено у Примітках до фінансової звітності.

Пояснювальний параграф
    Не змінюючи думку, Аудитор звертає увагу на те, що під час складання фінансової звітності  за рік, який закінчився
 31.12.2020 р. Керівництво Товариства розглянуло поправки, внесені до МСФЗ та нові стандарти МСФЗ, які введені т
а діють починаючи з 01.01.2020 року і вважає, що вони не мають впливу на фінансову звітність  за 2020 рік.
   Несприятливе зовнішнє середовище в країні в умовах складної політичної ситуації, коливання курсу національної ва
люти, відсутність чинників покращення інвестиційного клімату можуть надалі мати негативний вплив на результати д
іяльності та фінансовий стан Товариства, характер якого на поточний момент визначити неможливо. 
     Управлінський персонал не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити  під значний сумнів здат
ність Товариства безперервно продовжувати діяльність, тому використовував припущення про безперервність функці
онування Товариства, як основи для обліку під час підготовки фінансових звітів.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями,  за фінансову звітність
.

      Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності 
відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку керівництво визначає потрібною для того, щоб за
безпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
      При складанні фінансової звітності управлінський персонал  несе відповідальність за оцінку здатності підприємств
а продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються без
перервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 
обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати товариство чи припинити діяльність, або 
не має інших реальних альтернатив цьому.
     Ті, кого наділено найвищими повноваженнями несуть  відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітува
ння Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності.
      Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого вик
ривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. 
      Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до 
МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує.
      Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 
сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються 
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на основі цієї фінансової звітності.
      Виконуючи аудит відповідно до вимог  Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність
» та МСА (видання 2016-17 року) в якості національних стандартів аудиту (НСА)  рішенням Аудиторської палати Укр
аїни № 361 від 08.06.2018 року, ми використовуємо професійне судження та дотримуємось професійного скептицизму
 протягом усього завдання з аудиту. 

Крім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, р
озробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є
 достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлен
ня внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змо
ву, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, 
які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкритті
в інформації, зроблених управлінським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність ді
яльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існ
ує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість товариства продовжит
и безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні при
вернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розк
риття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, от
риманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою 
діяльність на безперервній основі.
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, ч
и показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного від
ображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведе
ння аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, в
иявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли 
б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовне, щодо відповідних з
астережних заходів.

     Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

      Аудиторську перевірку фінансової звітності за 2020р. АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» здійснено Т
ОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕР
Т». Перевірка проводилась у відповідності до  «Міжнародних  стандартів  контролю  якості, аудиту,  огляду,  іншого н
адання впевненості  та  супутніх  послуг», видання 2016-2017рр. (МСА), прийнятих в якості Національних стандартів 
аудиту рішенням Аудиторської палати України № 361 від 08.06.2018 року, для  застосування до завдань, виконання як
их буде здійснюватися з 1 липня 2018 року, зокрема до МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансов
ої звітності», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 
710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність 
аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність , тощо. Ці станда
рти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки  для 
отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Основні відомості про умови договору та аудиторську перевірку

Договір на проведення аудиту № 17 від 10 грудня 2020 року. Період, яким охоплено проведення аудиту: з 01.01.2020 
по 31.12.2020 року.
Дата аудиторського звіту (висновку): 26.03.2021 року.
Аудит проведено ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» (33479808), номер реєстрації 3631 від 15.07.2005 р. У Реєстр
і аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, розділ 3 «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ 
ПРАВО ПРОВИДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ»
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане Аудиторською палатою України від 30.11.2017 № 352/4

  Директор Т.В.Таскаєва                                                                               
ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ»
Сертифікат  аудитора   Серії А № 004792 від 22.06.2001 року                                                                       
Україна,м. Харків, вул.Чернишевська, 10.
«26» березня 2021р.
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо консолідованоїфінансової звітності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
за фінансовий рік, що закінчився 31.12.2020 року.

М. Харків
2021 рік.

Наглядовій Раді, акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»,
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України
Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка
Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» та дочірніх ко
мпаній : ТОВ НВП ХАРТРОН-АРКОС,ТОВ НВП «ХАРТРОН-ПЛАНТ»,  ТОВ НВП «ХАРТРОН-ЕНЕРГО, ЛТД», ТО
В НВП «ХАРТРОН-ЮКОМ», ТОВ «ХАРТРОН-ВІОЛІС», ТОВ НВП «ХАРТРОН-АСКОНД» та ТОВ ВТП «ХАРТРОН
-ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗОК»( далі разом – «Група»), що включає консолідований звіт про фінансовий стан Групи на 
31.12.2020 року та консолідований звіт про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід,  консолідований звіт про ру
х грошових коштів за 2020 рік та консолідований звіт про зміни в капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату, сти
слий виклад суттєвих облікових політик та примітки до фінансової звітності.
 На нашу думку консолідована фінансова звітність, що додається, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фіна
нсовий стан Групи на 31.12.2020 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною да
тою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки
 Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими станда
ртами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними
 по відношенню до Групи згідно з етичними вимогами, застосованими в Україні, до нашого аудиту консолідованої фі
нансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами
 аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки.

Пояснювальний параграф
   Звертаємо Вашу увагу на Примітку 10, стор. 22 до консолідованої фінансової звітності, у якій йдеться про те, що у к
онсолідовану фінансову звітність станом на 01.01.2020 року були внесені коригування у зв’язку зі зменшенням кілько
сті дочірніх компаній.
Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.
  Ми звертаємо увагу на той факт, що у Примітці 18 до фінансової звітності Група розкриває інформацію щодо обсягу 
операцій купівлі – продажу товарів та послуг між Групою Компаній та пов’язаними сторонами. Вимоги розкриття від
носин з пов’язаними сторонами визначено у МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», у т.ч. За 
визначеними категоріями пов’язаних сторін. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.
Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

Ключові питання аудиту
 Ключові питання аудиту – це питання, які на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фіна
нсової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому
 та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
№     Опис ключових питань аудиту                               Яким чином відповідне ключове                           
згідно до вимог МСА 701                                                  питання було розглянуте під час аудиту

 1 Метод обліку фінансових інвестицій                           Виконані аудиторські процедури
 Група обліковує фінансові інвестиції своїх                   В числі інших аудиторських процедур
 дочірніх (у консолідованій фінансовій                            ми підтвердили частки володіння в
 звітності єлімінуються) та асоційованих                         підприємствах за допомогою аналізу

компаній, частка володіння яких змінилась.                   Щодо купівлі-продажу часток та записів
 Управління застосовує метод оцінки фінансових          у реєстраційних документах Групи.
 Інвестицій за участю у капіталі, який треба постійно   Також були перевірені та проаналізо-
 відстежувати у зв’язку зі зміною частки участі.              Вані відповідні бухгалтерські записи

 Таким чином, дане питання є одним із значимих          щодо змін інвестицій, виплати дивиден
 для нашого аудиту. Інформація щодо підприємств       тів та ін.

У які інвестувала Група, наведено у примітці 6
до консолідованої фінансової звітності.
2     Незавершене виробництво                                            Виконані аудиторські процедури

 Група обліковує у консолідованій фінансовій                Нами були перевірені діючі контракти
 Звітності незавершене виробництво та пов’язані            та проаналізовані обставини щодо їх
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 з ним отримані переплати за міжнародними                    завершення. Також нами на різних 
 контрактами, виконання яких у майбутньому                 етапах аудиту широко обговорювався

безперспективно. Оцінка Управлінням вірогід-                з управлінським персоналом вплив на
ності завершеності даних контрактів залежить                 фінансову звітність вказаних операцій,
від геополітичного середовища, ризики за яким              оскільки вони виходять за рамки зви-

  висвітлено у примітці 19 даної консолідованої                 чайного перебігу господарської діяль-
 звітності.                                                                                      Ності підприємства, в результаті чого

                                                                                                       отримані пояснювальні довідки про стан 
                                                                                                        правовідносин за даними контрактами.

Інша інформація
Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї
Управлінський персонал несе відповідальність за фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і персп
ективу розвитку Групи та розкриває основні ризики і невизначеності діяльності Групи (далі – Інша інформація).
Інша інформація включається до річних звітних даних:
-Звіту про управління за 2020 рік, підготовлений згідно ст. 6, ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фіна
нсову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 998-ХIV ( далі – ЗУ №996), та була отримана до дати Звіту незалежного
 аудитора ( не є фінансовою звітністю та нашим звітом незалежного аудитора щодо неї) та Методичних рекомендацій 
зі  складання звіту про управління, затверджених Наказом Мінфіну від 07.12.2018 р. № 982 ( далі – Методрекомендаці
ї № 982).
-Звіту керівництва за 2020 рік, підготовленого згідно ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» в
ід 23.02.2006 р. № 3480-IV).
Наша думка щодо консолідованої фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію, та ми не робимо висновк
у з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом консолідованої звітності нашою відповідальністю є ознайомитись з іншою інформацією, з
азначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та консолідовано
ю фінансовою звітністю Групи станом на31.12.2020 року або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця
 інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно Іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо в
исновку що існує суттєве викривлення цієї Іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.
Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за консолідовану фіна
нсову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання консолідованої фінансової звітності 
відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для 
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або п
омилки.
При складанні консолідованої фінансової звітності Управлінський персонал несе відповідальність за оцінку Групи пр
одовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це необхідно, питання що стосується безперервн
ості діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, 
крім випадків, якщо Управлінський  персонал або планує ліквідувати Групу чи припинити діяльність, або має інших р
еальних альтернатив цьому.Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за проце
сом фінансового звітування Групи.

Відповідальність аудитораза аудит фінансових звітів
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості що консолідована фінансова звітність у цілому не містить сут
тєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтова
на впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди ви
явить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки: вони вв
ажаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні 
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм пр
отягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
-ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, ро
зробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є 
достатніми та прийнятними для використання їх як основа для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлен
ня внаслідок шахрайства є вищим, ніж  для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змо
ву, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, для розробки аудиторських процедур, 
які б відповідали обставинам, в не для висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю;
-оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідного розкритт
я інформації, зроблених управлінським персоналом;
-доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність дія
льності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існу
є суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Групи продовжити св
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ою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми 
повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідного розкриття інформації у фінансовій звітності або, я
кщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторськи
х доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію при
пинити свою діяльність на безперервній основі.
-оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, ч
и показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так щоб досягти достовірного под
ання.
 Ми повідомляємо тих, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запла
нований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати. Включаючи будь-які суттєві недоліки заході
в внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваже
ннями, твердження. Що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунк
и й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це зас
тосовне, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визнач
или ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими
 питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регулятор
ним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке 
питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано перев
ажати його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
  Аудиторську перевірку консолідованої фінансової звітності за 2020 рік АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРО
Н» здійснено ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ «ФІНАНСО
ВИЙ ЕКСПЕРТ». Перевірка проводилась у відповідності до «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляд
у, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016 – 2017 рр. (МСА), прийнятих в якості Національних с
тандартів аудиту Рішенням Аудиторської палати України від 08.06.2018 року № 361, для застосування до завдань, вик
онання яких здійснюється з 1 липня 2018 року, зокрема до МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінан
сової звітності, МСА 706 Пояснювальний параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МС
А 710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальніст
ь аудитора щодо іншої інформації» в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність, тощо. Ці стан
дарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і використання аудиторської перевірки 
для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Пояснення щодо властивих для аудиту обмежень
Питання, які викладені у цьому звіті, розглядалися лише в межах проведення аудиторської перевірки Групи за 2020 рі
к на основі вибіркового тестування та у обсягах, необхідних для планування та проведення аудиторських процедур від
повідно до вимог професійних стандартів.При ознайомлені з цим звітом необхідно враховувати властиві обмеження, 
притаманні аудиту, в також пов’язані з діяльністю Групи та організацією системи бухгалтерського обліку та внутрішн
ього контролю.Крім того, слід враховувати, що критерії оцінки питань, пов’язаних з діяльністю Групи і організації си
стеми бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, використовувані нами, можуть відрізнятись від критеріїв, щ
о застосовуються Групою.

Основні відомості про умови договору та аудиторську перевірку
Договір на проведення аудиту № 17 від 10 грудня 2020 року.Період, яким охоплено проведення аудиту: з 01.01.2020 п
о 31.12.2020 року.
Дата аудиторського звіту (висновку): 26.03.2021 року.
Аудит проведено ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» (33479808), номер реєстрації 3631 від 15.07.2005 р. у Реєстрі
 аудиторів та суб’єктів аудиторськоїдіяльності, розділ 3 «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ П
РАВО ПРОВИДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ»
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане Аудиторською палатою України від 30.11.2017 № 352/4
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора , є: Валентина Лозинська
Сертифікат аудитора № 006590
Директор 
ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ»
Тетяна Таскаєва
Сертифікат аудитора № 004792
м.Харків, 61057, вул. Чернишевська,10
26 березня 2021 рік
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XVI. Твердження щодо річної інформації

   Річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку згідно
 із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", і наскільки відо
мо керівництву, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, ф
інансовий стан, прибутки та збитки АТ «ХАРТРОН» і підприємств Групи компаній «ХАРТРОН», 
які перебувають під його контролем, у рамках фінансової звітності та консолідованої фінансової з
вітності, що підтверджено звітом незалежного аудитора від 26 березня 2021 року. 
  Управлінський персонал несе відповідальність за фінансову та нефінансову інформацію, яка хар
актеризує стан і перспективу розвитку та розкриває основні ризики і невизначеності діяльності Т
овариства. 
  Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійсненн
я господарської діяльності та стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеност
ей.
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Дата виник
нення події

Дата оприлюднення Повідомл
ення (Повідомлення про інфо
рмацію) у загальнодоступній і
нформаційній базі даних Наці
ональної комісії з цінних папе
рів та фондового ринку або че
рез особу, яка провадить діяль
ність з оприлюднення регульо
ваної інформації від імені уча

сників фондового ринку

Вид інформації

XІХ. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що вини
кала протягом звітного періоду

1 2 3
09.04.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

28.04.2020 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір па
кета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета
 акцій

04.05.2020 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір па
кета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета
 акцій

16.07.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

23.12.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Поле "Дата оприлюднення Повідомлення..." не зазначається ПрАТ у разі якщо щодо цінних паперів товариства не здійснювалася публічна пропоз
иція (ст.39 п.4 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок")
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