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

Титульний аркуш

22.04.2021
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1
вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Генеральний
директор Чибуровський Андрiй Вiталiйович

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

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2020 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування
емітента Приватне акцiонерне товариство "Електровимiрювач"

2. Організаційно-правова
форма емітента Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи. 00226098

4. Місцезнаходження
емітента 10003 Житомирська область Богунський р-н, м.Житомир, майдан Перемоги, 10

5. Міжміський код, телефон
та факс емітента (0412) 418-125, 480-262 (0412) 224-538

6. Адреса електронної
пошти office@eliz.com.ua

7. Дата та рішення
наглядової ради емітента,
яким затверджено річну
інформацію, або дата та
рішення загальних зборів
акціонерів, яким
затверджено річну
інформацію емітента (за
наявності)

Рішення наглядової ради емітента
протокол Наглядової ради №15/04-21 від 15.04.2021

8. Найменування,
ідентифікаційний код
юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи
та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи,
яка здійснює діяльність з
оприлюднення

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку
України"
21676262
Україна
DR/00001/APA



регульованої інформації від
імені учасника фондового
ринку (у разі здійснення
оприлюднення).

9. Найменування,
ідентифікаційний код
юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи
та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи,
яка здійснює подання
звітності та/або
адміністративних даних до
Національної комісії з
цінних паперів та
фондового ринку (у разі,
якщо емітент не подає
Інформацію до
Національної комісії з
цінних паперів та
фондового ринку
безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку
України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію
розміщено на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

http://www.eliz.com.ua/uk/about/informaciya 22.04.2021

(URL-адреса сторінки) (дата)



Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

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.

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

7. Судові справи емітента. X
8. Штрафні санкції щодо емітента. X
9. Опис бізнесу. X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або
учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): X

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 емітента 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 емітентом, 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 страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються
операції хеджування;

X

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

4) звіт про корпоративне управління: X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги; X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

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 зборах емітента; X



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

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

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою,
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

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

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність
публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до
біржового реєстру:

X

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 якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва).

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій)
такого емітента.

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка
розміру статутного капіталу такого емітента. X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження
таких цінних паперів.

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

X

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X
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; X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції; X
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 обставини, існування яких створює заінтересованість.



29. Річна фінансова звітність. X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками)
такого емітента, яка наявна в емітента.

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність
осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

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

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

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

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

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

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

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки. X

Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" включена до складу рiчної iнформацiї
на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента,
оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї щодо емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".



Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв
емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим
особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу
II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв
емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї
хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi
та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi
законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" не включена до складу рiчної
iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не скликав та не проводив загальнi збори акцiонерiв (учасникiв).
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента"
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на
загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".



Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi,
типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї
оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими
акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому
значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також
прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної
пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не
випускав облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї,
оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки
емiтент не випускав похiднi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до
складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка
розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних
паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу
цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу
за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до
складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами,
протягом звiтного перiоду.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".



Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї,
оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi.
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у
емiтента вiдсутня.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi
здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у
емiтента.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала
протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв
особливої iнформацiї.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi
iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду
емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi
складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до
складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав
зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.



Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не
мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
На протязi звiтного 2020 року головний бухгалтер Захарчук Олена Олександрiвна (весь рiк), з 01.03.2021 року
головний бухгалтер Малиженко Марина Анатолiївна, яка пiдписує звiтнiсть на дату подання.



III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство
"Електровимірювач"

2. Скорочене найменування (за наявності). Пр АТ "Електровимірювач"

3. Дата проведення державної реєстрації 06.11.1996

4. Територія (область) Житомирська область

5. Статутний капітал (грн.) 6600813.75
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі 0.000

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

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб) 130

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

26.51 ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТІВ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ,
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВІГАЦІЇ

27.90 ВИРОБНИЦТВО ІНШОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ

28.99 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ, Н. В. І. У.

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м.Києві

2) МФО банку 380805

3) IBAN UA343808050000000026006603573

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

д/в

5) МФО банку д/в

6) IBAN д/в



12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :

1) найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "I-Техно"
2) організаційно-правова
форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

3) ідентифікаційний код
юридичної особи

43245090

4) місцезнаходження 10001, Україна, Житомирська область, м.Житомир, вул.Труда,20
5) опис Частка ПрАТ "Електровимiрювач" становить 100% статутного капiталу

ТОВ "I-Техно" . Посадовi особи ПрАТ "Електровимiрювач" не входять в
органи управлiння ТОВ "I-Техно".



15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента:

1) найменування ДП "Прилад"
2) місцезнаходження УКРАЇНА 10003 Житомирська область Богунський район, м.Житомир,

майдан Перемоги, 10
3) опис ДП "Прилад" пройшло державну реєстрацію 21.07.1998 р. згідно рішення №

23-ЖОЮ, запис про включення відомостей про юридичну особу до єдиного
державного реєстру № 1 305 120 0000 002381, Код ЄДРПОУ 30060080.
Основний вид діяльності: оптова торгівля.

1) найменування ДП "Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро"
2) місцезнаходження УКРАЇНА 10003 Житомирська область Богунський район, м.Житомир,

майдан Перемоги, 10
3) опис ДП "Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро" , дата державної

реєстрації 30.06.1998 р. згідно рішення №1972, запис про включення
відомостей про юридичну особу № 1 305 120 0000 002379, Код ЄДРПОУ
25309684. Основний вид діяльності: дослідження та розробка в галузі
природничих та технічних наук.

1) найменування ДП "МАК"
2) місцезнаходження УКРАЇНА 10003 Житомирська область Богунський район, м.Житомир,

майдан Перемоги, 10
3) опис ДП "МАК" пройшло державну реєстрацію 21.07.1998 р. згідно рішення №

21-ЖОЮ, запис про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР №
1 305 120 0000 002380, Код ЄДРПОУ 30060430. Основний вид діяльності:
Виробництво контрольно-вимірювальної апаратури.

1) найменування ДП "Побут і житло"
2) місцезнаходження УКРАЇНА 10003 Житомирська область Богунський район, м.Житомир,

майдан Перемоги, 10
3) опис ДП "Побут і житло", дата державної реєстрації 21.07.1998 р., запис про

включення до єдиного державного реєстру № 1 305 120 0000 002351, Код
ЄДРПОУ 30060467. Основний вид діяльності: комунально-житлові послуги.

1) найменування ДП "Квант" ПрАТ "Електровимірювач"
2) місцезнаходження УКРАЇНА 10003 Житомирська область Богунський район, м.Житомир,

майдан Перемоги, 10
3) опис ДП "Квант" ПрАТ "Електровимірювач" пройшло державну реєстрацію

30.06.1998 р. згідно рішення № 1973, запис про включення до єдиного
державного реєстру № 1 305 120 0000 002350, Код ЄДРПОУ 25309678.
Основний вид діяльності: Виробництво контрольно-вимірювальної
апаратури.



16. Судові справи емітента
N
з/п

Номер
справи Найменування суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду справи

1 2 3 4 5 6 7 8

1 №906/1399/20 Господарський суд
Житомирської області

ПрАТ
"Електровимірювач" Житомирська міська рада Відсутні Визнання договору

укладеним

Позов задоволено,
подана апеляційна

скарга

Опис Відсутні

2 №295/147/21 Богунський районний суд м.
Житомира

Ввєденський Євгеній
Олексійович

Житомирська міська рада;
Головне кправління
Держгеокадастру у

Житомирській області

ПрАТ
"Електровимірювач

Визнання протиправною
бездіяльність, визнання
частково недійсним

рішення

Ррозглядається

Опис Відсутні

3 №906/1428/20 Господарський суд
Житомирської області

ПрАТ
"Електровимірювач" ПП "Форум" Житомирська міська рада Про зобов'язання

вчинити дії

Позов задоволено,
подана апеляційна

скарга

Опис Відсутні



17. Штрафні санкції щодо емітента

N
з/п

Номер та дата рішення,
яким накладено
штрафну санкцію

Орган, який наклав штрафну санкцію Вид стягнення Інформація про виконання

1 2 3 4 5

1 №0015125101
12.02.2020 ГУ ДФС у Житомирській області Штраф та пеня за актом перевірки ДПІ (ПДВ)

за період 2020 р. Сплачено повністю в сумі 9266,67 гривні

Опис Відсутні

2 №0096705104
04.08.2020 ГУ ДФС у Житомирській області Штраф та пеня за актом перевірки ДПІ

(земельний податок) за період 2020р. Сплачено повністю в сумі 644,52 гривні

Опис Відсутні

3 №9229136017
04.10.2019 ГУ ДФС у Житомирській області

Штраф та пеня за актом перевірки ДПІ
(нерухоме майно відмінне від земельної

ділянки) за період 2019 р.
Сплачено повністю в сумі 170,00 гривні

Опис Відсутні



18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для отримання
прибутку в інтересах акціонерів товариства, а також його працівників. Підприємство
з колективною формою власності і об'єднує в одній організаційній структурі різні
ланки єдиного виробничо-технологічного ланцюга: Перший рівень організаційної
структури підприємства складають: - Загальні збори акціонерів; - Наглядова рада; -
Виконавчий орган - Генеральний директор; - Ревізійна комісія. Другий рівень
структури: - відділи апарату управління( в т.ч. спецiальний конструкторський
вiддiл по розробцi виробiв електровимiрювальної технiки). Третій рівень -
структурні підрозділи виробництва: Основне виробництво (складальне, пластмасове,
гальванiчне i лакофарбувальне, заготiвельне); Обслуговуючi пiдроздiли (ремонтний
та iнструментальний цехи) та інші; ВАТ "Електровимірювач" було створене згідно
рішення засновника - держави в особі ФДМУ (код ЄДРПОУ 00032945) від 05 листопада
1996 року № 81-АТ шляхом перетворення державного підприємства Житомирське ВО
"Електровимірювач" у відкрите акціонерне товариство згідно вимог Закону України
"Про приватизацію майна державних підприємств" та Постанови КМУ № 686 від
07.12.1992 "Про затвердження порядку перетворення в процесі приватизації державних
підприємств у відкриті акціонерні товариства".
На виконання вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" загальними зборами акціонерів
від 21 червня 2013 року прийнято рішення про приведення статусу ВАТ
"Електровимірювач" у відповідність до вимог цього Закону шляхом перетворення його
у Публічне акціонерне товариство. Державна реєстрація ПАТ "Електровимірювач" та
його нової редакції Статуту здійснена державним реєстратором 25 червня 2013 року
за № 1 305 105 0026 001623. Згідно рішення загальних зборів від 27 квітня 2018
року ПАТ "Електровимірювач" змінено тип акціонерного товариства з публічного на
приватне, що підтверджено випискою з ЄДР від 04 травня 2018 року за №1 305 120
0000 001623. .
У складі ПрАТ "Електровимірювач" на кінець звітного періоду перебувало 5 дочірніх
підприємств (далі - ДП), що розташовані на території Товариства. Вони являються
юридичними особами, мають самостійні баланси, печатки, поточні рахунки в банках та
самостійно звітуються в органи статистики та податкові органи. Права материнського
підприємства закріплені установчими документами ДП, а саме:
- ДП "Прилад" пройшло державну реєстрацію 21.07.1998 р. згідно рішення № 23-ЖОЮ,
запис про включення відомостей про юридичну особу до єдиного державного реєстру №
1 305 120 0000 002381, Код ЄДРПОУ 30060080. Основний вид діяльності: оптова
торгівля;
- ДП "Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро", дата державної реєстрації
30.06.1998 р. згідно рішення №1972, запис про включення відомостей про юридичну
особу № 1 305 120 0000 002379, Код ЄДРПОУ 25309684. Основний вид діяльності:
дослідження та розробка в галузі природничих та технічних наук;
- ДП "МАК" пройшло державну реєстрацію 21.07.1998 р. згідно рішення № 21-ЖОЮ,
запис про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР № 1 305 120 0000 002380,
Код ЄДРПОУ 30060430. Основний вид діяльності: Виробництво контрольно-вимірювальної
апаратури;
- ДП "Побут і житло", дата державної реєстрації 21.07.1998 р., запис про
включення до єдиного державного реєстру № 1 305 120 0000 002351, Код ЄДРПОУ
30060467. Основний вид діяльності: комунально-житлові послуги;
- ДП "Квант" пройшло державну реєстрацію 30.06.1998 р. згідно рішення № 1973,
запис про включення до єдиного державного реєстру № 1 305 120 0000 002350, Код
ЄДРПОУ 25309678. Основний вид діяльності: Виробництво контрольно-вимірювальної
апаратури.
Всі ДП зареєстровані Виконавчим комітетом Житомирської міської ради і знаходяться
за адресою материнського підприємства: майдан Перемоги, 10, м. Житомир,
Житомирська обл, Україна, 10003. Усi вищезазначенi пiдприємства не мають частки у
Статутному капiталi ПрАТ "Електровимiрювач". Впродовж 2020 року господарську
діяльність здійснювало лише ДП "Квант". Відповідальні посадові особи ДП "Квант" в
2020 році:директор Старовойтов Дмитро Анатолійович. Рішення про реорганізацію
Товариства (злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) не приймались. Змін в
організаційній структурі підприємства у відповідності з попереднім звітним
періодом не відбувалось.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),



чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу у 2020 році -
130 осіб; позаштатних працівників - 20 осіб; середня чисельність осіб, які
працюють за сумісництвом - 1 особа; працівників, які працюють на умовах неповного
робочого часу (дня, тижня) - немає. Фонд оплати працi за 2020 рік склав - 11287
тис.грн. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi зменьшився на 683 тис.грн.,
або на 5,7%. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня
кваліфікації його працівників операційним потребам емітента шляхом забезпечення
умов для підвищення їх кваліфікації та полягає в належній і своєчасній оплаті
праці працівників, наданні їм соціальних і матеріальних пільг, створенні нових
додаткових робочих місць.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами,
установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного
перiоду не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Товариство не застосовувало зміни в облікових політиках в 2020 році порівняно із
обліковими політиками, які Товариство використовувало для складання фінансової
звітності за період, що закінчився 31 грудня 2019 року. Облікова політика
Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог
ПСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних
МСФЗ. Фінансова звітність Товариства складена відповідно до Національних
стандартів фінансової звітності на основі принципу історичної собівартості, за
винятком фінансових активів, утримуваних для продажу, що відображені за
справедливою вартістю. Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову
звітність в гривні (грн.) відповідно до національних Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку України (далі - П(С)БО) .
Складання фінансової звітності вимагає використання оцінок і припущень, що
впливають на суми, зазначені у фінансовій звітності та примітках до неї.
Припущення та оцінки відносяться в основному до визначення термінів експлуатації
основних засобів, оцінки запасів, визнання та оцінки забезпечень, погашення
майбутніх економічних вигод. Ці оцінки базуються на інформації, що була відома на
момент складання фінансової звітності. Вони визначаються на основі найбільш
ймовірного сценарію майбутнього розвитку бізнесу Товариства (включаючи бізнес-
середовище). Оцінки і умови, які лежать в основі їх очікування, регулярно
переглядаються. Фактичний вплив цих припущень може відрізнятися від його оцінки на
час складання фінансової звітності, якщо бізнес-умови розвиваються не так, як
очікувало Товариство. Як тільки стає відома нова інформація, яка впливає на оцінки,
різниці відображаються в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід)
і змінюються припущення.



Операції, виражені в іноземних валютах, відображаються за обмінним курсом, чинним
на дату операції. Монетарні активи та зобов'язання, деноміновані в іноземних
валютах, перераховуються за обмінним курсом, чинним на дату балансу. Всі різниці
відображаються в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід).
Придбані нематеріальні активи капіталізуються за собівартістю їх придбання.
Витрати на придбання нематеріальних активів амортизуються прямолінійним методом
протягом корисного строку їх використання.
Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються на балансі за
собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від
знецінення. Терміни і методи нарахування амортизації переглядаються на кінець
кожного фінансового року. Якщо очікуваний термін корисного використання значно
відрізняється від попередніх розрахунків, термін амортизації нематеріальних
активів змінюється.
Основні засоби (далі - ОЗ) відображаються за вартістю придбання за вирахуванням
накопиченої амортизації на дату останнього балансу та будь-яких накопичених
збитків від зменшення корисності. Активи, придбані до 2012 року собівартістю менше
1000,00 грн., з 2012 р. - менше 2500,00 грн., а з 01.09.16 - менше 6000,00 грн. не
визнаються у складі ОЗ і не амортизуються, але списуються в розмірі 50%
безпосередньо на витрати при введенні в експлуатацію, а залишок в розмірі 50% -
при списанні такого активу.
Амортизація ОЗ нараховується прямолінійним методом. З метою наближення
бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві класифікацію ОЗ та
мінімально допустимі строки корисного використання об'єктів ОЗ встановлено згідно
ст.138 Податкового кодексу України.
Витрати, понесені після введення ОЗ в експлуатацію, наприклад, поточний ремонт,
технічне обслуговування та капітальний ремонт, як правило, відображаються у Звіті
про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) у періоді, в якому вони були
понесені. У ситуаціях, коли можна чітко довести, що зазначені витрати призвели до
збільшення майбутніх економічних вигод, що очікуються від використання об'єкту ОЗ
понад первісно очікувані економічні вигоди, такі витрати капіталізуються як
додаткова вартість ОЗ. Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання
об'єкта ОЗ активом, визнається як різниця між чистими надходженнями від вибуття та
балансовою вартістю об'єкта.
Дооцінка ОЗ списується на нерозподілений прибуток одночасно з використанням
об'єкта ОЗ.
Грошові кошти складаються з готівки в касі та грошових коштів на банківських
рахунках. Депозити, з терміном погашення більше 12 місяців, обліковуються у складі
інших необоротних активів.
Дебіторська заборгованість визнається і відображається за амортизованою
собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від
зменшення корисності. Визначення резерву під сумнівну заборгованість здійснюється
у випадку, коли отримання суми заборгованості в повному обсязі більше не
вважається ймовірним. Резерв сумнівних боргів визнається в розмірі абсолютної
сумнівної заборгованості при віднесенні дебітора до сумнівних. Безнадійна
заборгованість списується, коли про неї стає відомо.
Товарні запаси оцінюються за нижчою з двох величин: собівартістю та чистою
вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації - це оціночна продажна ціна в
процесі звичайної господарської діяльності, за вирахуванням оціночних витрат на
здійснення доробки, а також оціночних витрат, необхідних для здійснення реалізації.
Собівартість готової продукції та незавершеного виробництва включає відповідну
частку накладних витрат, що визначаються виходячи з нормальної потужності, за
виключенням витрат за позиками.
Кредити та позики Товариством залучаються за різними ставками кредитування. Їх
погашення відбувається у відповідності до умов кредитних договорів.
Торгова та інша кредиторська заборгованість відображається за амортизованою
вартістю.
Непередбачені активи та непередбачені зобов'язання
Непередбачені зобов'язання у фінансовій звітності не визнаються, крім випадків,
коли є вірогідність того, що для розрахунку за зобов'язанням необхідне вибуття
економічних ресурсів, що може бути визначене з достатньою достовірністю.
Інформація про ці зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів,
які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою.
Забезпечення визнаються якщо:
1) Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або фактичну) внаслідок
минулої події;
2) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде
необхідним для погашення заборгованості;
3) можна достовірно оцінити суму заборгованості.
У випадку невиконання зазначених умов, забезпечення не визнаються. Суми, які
визнані Товариством як забезпечення, є найкращою оцінкою видатків, необхідних для
погашення теперішньої заборгованості на дату балансу. У випадках, коли вплив



грошей у часі суттєвий, сума забезпечення визнається за теперішньою вартістю
видатків, які, як очікується, будуть потрібні для погашення зобов'язання.
Забезпечення переглядаються на кожну дату балансу та коригуються для відображення
поточної найкращої оцінки. Якщо вже немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі
втілюють у собі економічні вигоди, буде потрібним для погашення заборгованості,
забезпечення сторнується.
Дохід визнається за принципом нарахування, коли є впевненість, що в результаті
операції відбудеться збільшення економічних вигод Товариства, а сума доходу може
бути достовірно визначена. Дохід визначається без податку на додану вартість,
інших податків з продажу та знижок. Дохід визнається, коли відбулося відвантаження
і значні ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на товари, переходять до
покупця.
Витрати, пов'язані з отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом.
Витрати обліковуються по мірі понесення та відображення в Звіті про фінансові
результати (Звіті про сукупний дохід) у відповідному періоді.
Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань за всіма
тимчасовими різницями на дату балансу між податковими базами активів і зобов'язань
і їх балансовою вартістю для цілей фінансового обліку. Відстрочені податкові
зобов'язання визнаються щодо всіх оподаткованих тимчасових різниць. Відстрочені
податкові активи визнаються щодо всіх неоподаткованих тимчасових різниць та
перенесення на подальші періоди невикористаних податкових збитків тією мірою, якою
є ймовірним майбутній оподаткований прибуток, щодо якого можна використати
неоподатковані тимчасові різниці та невикористані податкові збитки.
На кожну дату складання бухгалтерського балансу Товариство переглядає балансову
вартість відстрочених податкових активів і зменшує її, коли перестає існувати
ймовірність отримання достатнього податкового прибутку, що дозволило б реалізувати
частину або всю суму такого відстроченого податкового активу.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання визначаються за ставками податку,
застосування яких очікується у періоді реалізації активу або врегулювання
зобов'язання, ґрунтуючись на ставках податку та податкових законах, що набули
чинності або були затверджені на дату балансу.
Товариство не має ніяких інших пенсійних програм, крім державної пенсійної системи
України, що вимагає від роботодавця здійснення поточних внесків, які
розраховуються як відсоткова частка від загальної суми заробітної плати. Ці
витрати в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) відносяться до
періоду, в якому нараховується заробітна плата.
Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку
Товариства станом на 31.12.2020 року. Протягом 2020 року Товариство у 2020 році
було на загальній системі оподаткування, платником ПДВ.

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

ПрАТ "Електровимiрювач" є єдиним спецiалiзованим пiдприємством в Українi по
розробцi i виробництву багатофункцiональних електровимiрювальних приладiв
аналогового та цифрового виконання, призначених для вимiру струму, напруги, опору
та iнших електричних параметрiв, якi знайшли широке використання в усiх галузях
народного господарства України, включаючи вiйськово-промисловий комплекс. Група
приладiв загального призначення представлена 11-ма типами стрiлочних мультиметрiв.
В основному це досить вiдомi серед споживачiв прилади типу Ц4317М, Ц4342М1, Ц4353
i т.д. Це аналоговi прилади, що можуть бути використанi iндивiдуальним
користувачем, та у будь-якому секторi промисловостi. Група спецiалiзованих



приладiв являє собою: 1. Прилади для енергетики ВАФ85М1 i 4303; 2. Для залiзницi
Ц4380М i 4306.1; 3. Для пiдроздiлiв нафтогазового комплексу 43313.1; 4. Прилади
та обладнання для учбових закладiв всiх рiвнiв: загальноосвiтнi школи, ПТУ,
технiкуми, ВУЗи. Сьогоднi це амперметри, вольтметри типiв 43121-У - 43127,
спецiальнi прилади 43701, 43702, 43005 - 43007 та 12 найменувань рiзного
обладнання. Вiдроджене виробництво приладу для пiдприємств нафтогазового
комплексу 43313.1, призначеного для проведення корозiйного монiторингу нафто i
газопроводiв та iнших металевих споруд. В Українi експлуатується бiльш 40 000 км
магiстральних газопроводiв. Але користуються цим приладом поки що такі
пiдприємства, такi як "Київтрансгаз", "Чорномортрансгаз", Приднiпровськi
магiстральнi нафтопроводи" та інші. У групi приладiв та обладнання засобiв
навчання наше товариство досить серйозно заявило про себе як пiдприємство, яке
зможе комплексно вирiшити проблему оснащення кабiнетiв фiзики на самому високому
технiчному рiвнi. Вивчення ринку збуту показало велику необхiднiсть у шкiльних
приладах. Сьогоднi в Українi близько 22000 шкiл, сотнi ПТУ, технiкумiв, ВУЗiв не
мають необхiдного обладнання для належного виконання вимог програм з курсу фiзика.
Тiльки в Житомирськiй областi таких шкiл близько 900. Таке становище обумовлено
тим, що останнi роки бюджет не видiляв коштiв на фiнансування програми оснащення
учбових закладiв. Але останнiм часом обстановка змiнюється на краще. Тому
оволодiння ринком збуту є важливим завданням сьогодення. Набiр "Школяр" i
електровимiрювальнi учбовi прилади були виставленi на тендер по проведенню
пiлотного проекту для апробацiї цього обладнання в навчальних закладах i отримали
позитивнi вiдгуки з боку тендерної комiсiї. Цими приладами було укомплектовано 62
кабiнети фiзики загальноосвiтнiх шкiл, що на майбутнє вiдкриває перспективу по
оволодiнню ринком збуту по забезпеченню кабiнетiв фiзики учбових закладiв
навчальними приладами. Перспектива доповнюється виробництвом приладiв
автомобiльної тематики (43532) i приладiв, якi забезпечують екологiчний захист вiд
забруднення водних ресурсiв (ЛП-1, ЛП-2). За окремими договорами виконуються
замовлення рiзних споживачiв. ПрАТ "Електровимiрювач" - єдине в Українi
пiдприємство, яке понад 45 рокiв розробляє i виготовляє багатофункцiональнi
комбiнованi електровимiрювальнi прилади, призначенi для вимiру струму, напруги,
опору та iнших електричних параметрiв. Основними споживачами нашої продукцiї є:
служби енергетикiв та метрологiв промислових пiдприємств, енергонагляд, пiдроздiли
обленерго, телерадiомайстернi, мiнiстерство транспорту України, служби Укртелекому,
пiдроздiли обслуговування нафтогазопроводiв та iншi. Структура реалiзацiї, з
точки зору стратегiчних напрямкiв по тематицi продукцiї пiдприємства, це: 1.
Прилади загального призначення; 2. Спецiалiзованi прилади. Группа приладiв
загального призначення представлена 11-тю типами стрiлочних мультиметрiв. В
основному це досить вiдомi серед споживачiв прилади типу Ц 4317М, Ц 4342М1, Ц 4353,
43101 i т.д. Вiдзначається тенденцiя падiння попиту на нашi стрiлочнi мультиметри,
це можна пояснити тим, що на ринку останнiм часом з'явилися високотехнологiчнi
недорогi цифровi мультиметри приладобудiвельних фiрм Пiвденно-Захiдної Азiї
(Mastech; Unit). I переважна бiльшiсть промислових споживачiв пiсля сертифiкацiї
цiєї продукцiї в Росiї, а пiзнiше i в Українi будуть надавати перевагу саме їм.
Щодо групи приладiв спецiалiзованого призначеннято вона включає в себе: 1.
прилади для енергетики - ВАФ 85М1, 4303; 2. для залiзниць - Ц4380М, 4306.1,
4306.2, 4306.2 ухл 1.1; 3. для пiдприємств нафтогазового комплексу - 43313.1.
Ринок енергетики представляє для нас великий iнтерес, так як характеризується
великою ємнiстю. Лише на Українi 13 ТЕС, 6 ГЕС, 4 АЕС, 8 електроенергетичних
компанiй i 24 Обленерго, в якi входять бiльше 500 РЕС. А також служби головних
енергетикiв промислових пiдприємств. Одним з найбiльших споживачiв нашої
продукцiї є залiзницi України, країн СНД. Що стосується пiдприємств
нафтогазового комплексу, то наше пiдприємство виготовляє прилад 43313.1, який
передбачений для проведення корозiйного мониторинга нафто- i газопроводiв та iнших
металевих споруд. В Українi експлуатується бiльше 40 000 км магiстральних
газопроводiв. Велика концентрацiя енергетичних потужностей робить надiйнiсть i
безпеку найважливiшими вимогами, якi ставляться до трубопровiдного транспорту, а
однiєю з найчастiших причин виходу з ладу нафтопроводiв (45%) -коррозiя. Для
закрiплення позицiй ПрАТ "Електровимірювач" в групi приладiв спецiалiзованого
призначення наше завдання полягає в розвитку тiсної взаємодiї з галузевими
( залiзниця, енергетика, зв'язок) НДИ розробниками систем з одного боку i
пiдроздiлами, якi використовують цi системи - з iншого боку. Основним завданням
ПрАТ, для закрiплення позицiй на ринку в групi приладiв спецiалiзованого
призначення є залучення високоiнтелектуальної iнженерної працi. Повиннi бути
залученi спецiалiсти i органiзованi лабораторiї по вирiшенню проблем вимiрювань в
галузях, це дасть можливiсть виявити на якi власне "новi технологiї " потрiбно
витрачати кошти , отриманi вiд продажу майна, не задiяного у виробництвi.
Розвиток пiдприємства йде в сторону модернiзацiї i автоматизацiї технологiчних
процесiв, використання SMD технологiй для виконання монтажних робiт на сучаснiй
елементнiй базi, використання у виробництвi сучасних матерiалiв i комплектуючих
високого ступеню iнтеграцiї. Продукцiя Товариства отримала широке використання в



народному господарствi України та країнах СНД завдяки своїй особливостi, а саме:
багатофункцiональнiсть вимiрювальних величин при зрiвняно високому класi точностi;
окремi прилади мають високу вхiдну опiрнiсть i дуже широкий дiапазон вимiрюваних
величин; ряд приладiв має автоматичний захист вiд перевантаження; забезпеченi
вмонтованим електрохiмiчним джерелом живлення; прилади простi у використаннi i
забезпеченi метрологiчними засобами перевiрки, невиликi за розмiром i масою, крiм
того сертифiкованi. Для об'єднання зусиль з розробки i впровадження в навчальний
процес вищих та середнiх навчальних закладiв України як нових приладiв так i
забезпечення ними, дефiцит яких обумовлений вiдсутнiстю виробництва в Українi,
було створено навчально-науково-виробничий комплекс на базi Житомирського
державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка та Житомирського ВАТ
(ПрАТ) "Електровимiрювач" (Наказ Мiнiстерства освiти i науки України). Залучення
iнвестицiй шляхом спiльної дiяльностi з iнститутами дозволить надати iмпульс
науково-технiчним розробкам та впровадити новi технологiї, освоїти новi види
конкурентоспроможної продукцiї, розширити виробництво, забезпечити створення нових
робочих мiсць та досягти рентабельної роботи пiдприємства. У звiтному перiодi на
пiдприємствi також проводились роботи з модернiзацiї електровимiрювальних приладiв
загального та спецiалiзованого призначення. Для створення на пiдприємствi
конкурентоспроможної продукцiї на свiтовому ринку, необхiдно проводити науково-
дослiднi роботи зi створення нових засобiв вимiрювання, особливо цифрових, з
використанням сучасної елементної бази, матерiалiв i особливо, залученням нових
технологiчних процесiв. Полiтика Товариства була скерована на розробку
перспективних, вiдсутнiх на вiтчизняному i зарубiжному ринках аналогiв, наприклад,
розробка лiчильника потоковiв забруднених рiдин спрямована була на використання на
об'єктах очисних споруд рiзних типiв датчикiв, зарекомендованих надiйнiстю i
значним стороком служби. Виробництво продукцiї на пiдприємствi не залежить вiд
сезонних змiн. Найбiльш впливовi конкуренти з основної продукцiї: - CHAUVIN
ARNOUX, Францiя, незначний вплив; - B.B.C. MERA WATT, Нiмеччина, незначний вплив;
- СП "Метра-Україна", Чехiя, Україна, середнiй вплив; - Омський завод
"Електроточприлад", Росiя, значний вплив; - Masteh/ Vni-T, Китай, значний вплив.
Переважна бiльшiсть матерiалiв та комплектуючих пiдприємство отримує вiд
вiтчизняних постачальникiв, якi є або виробниками, або посередниками. З закордону
(Росiйської федерацiї) напряму постачається тiльки магнiт, який використовується
при виготовленнi вимiрювального механiзму та реле захисту комбiнованих
електровимiрювальних приладiв. Значнi труднощi виникають iз забезпечення
платиново-срiбної розтяжки Г 0,25, яка також використовується в вимiрювальному
механiзмi i виробляється на єдиному пiдприємствi СНГ - заводi "Вiбратор" м. Санкт-
Петербург. Проблема повинна вирiшитися пiсля проведення комплексу дослiдно-
конструкторських робiт по замiнi цiєї розтяжки на аналогiчну з бронзи. З
бiльшiстю постачальникiв пiдприємство працює на умовах вiдстрочки оплати за
одержанi матерiали та комплектуючi на рiзнi термiни, а саме вiд двох тижнiв до
трьох мiсяцiв. На пiдприємствi постiйно розробляються та впроваджуються поточнi
та перспективнi виробничi плани, плани НДДКР а також рiчнi фiнансовi плани. Iншої
iстотної iнформацiї, що може надавитися емiтентом не має.

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

Придбання та відчуження основних засобів за основними групами активiв складає:
за 2016 рік: Будинки та споруди - придбано- 140,0 тис. грн., вибуло (за

залишковою вартiстю)- 348,0 тис.грн. Машини та обладнання- придбано- 90,0 тис.грн.,
вибуло (за залишковою вартiстю) - 31,0 тис.грн.; Транспортнi засоби- придбано-
65,0 тис.грн., вибуло (за залишковою вартiстю) - 150,0 тис.грн.; Iнструменти,
прилади, iнвентар - придбано- 0,0 тис.грн., вибуло (за залишковою вартiстю) - 0,0
тис.грн.; Iншi основнi засоби- придбано- 44,0 тис.грн., вибуло(за залишковою
вартiстю) - 19,0 тис.грн.
за 2017 рік: Будинки та споруди - придбано- 950,0 тис.грн., вибуло(за залишковою

вартiстю)- 49,0 тис.грн. Машини та обладнання- придбано- 286,0 тис.грн., вибуло(за
залишковою вартiстю) - 3,0 тис.грн.; Транспортнi засоби- придбано- 0,0 тис.грн.,
вибуло (за залишковою вартiстю) - 0,0 тис.грн.; Iнструменти, прилади, iнвентар -
придбання- 0,0 тис.грн., вибуло(за залишковою вартiстю) - 0,0 тис.грн.; Iншi
основнi засоби- придбано- 77,0 тис.грн.; вибуло(за залишковою вартiстю) - 0,0
тис.грн.
за 2018 рік: Будинки та споруди - придбано- 1507,4 тис.грн., вибуло (за

залишковою вартiстю)- 141,5 тис.грн. Машини та обладнання- придбано- 281,9
тис.грн., вибуло (за залишковою вартiстю) - 0,0 тис.грн.; Транспортнi засоби-
придбано- 593,5 тис.грн., вибуло (за залишковою вартiстю) - 0,0 тис.грн.;
Iнструменти, прилади, iнвентар - придбано- 109,8 тис.грн., вибуло (за залишковою



вартiстю) - 0,3 тис.грн.; Iншi основнi засоби- придбано- 115,2 тис.грн.; вибуло(за
залишковою вартiстю) - 0,0 тис.грн.; Земельні ділянки- придбано- 0,0 тис.грн.,
вибуло - 1246,4 тис.грн.;
за 2019 рік: Будинки та споруди - придбано - 1043 тис.грн., вибуло (за залишковою

вартiстю)- 41,0 тис.грн. Машини та обладнання- придбано- 428,0 тис.грн., вибуло
(за залишковою вартiстю) - 16,0 тис.грн.; Транспортнi засоби- придбано - 505,0
тис.грн., вибуло (за залишковою вартiстю) - 3,0 тис.грн.; Iнструменти, прилади,
iнвентар - придбано - 87,0 тис.грн., вибуло (за залишковою вартiстю) - 3,0
тис.грн.; Iншi основнi засоби- придбання- 97,0 тис.грн.; вибуло (за залишковою
вартiстю) - 0,0 тис.грн.; Земельні ділянки- придбано - 4081,0 тис.грн., вибуло-
0,0 тис.грн.;
за 2020 рік: Будинки та споруди - придбано - 0,0 тис.грн., вибуло (за залишковою

вартiстю)- 65,0 тис.грн. Машини та обладнання- придбано- 63,0 тис.грн., вибуло (за
залишковою вартiстю) - 8,0 тис.грн.; Транспортнi засоби- придбано - 77,0 тис.грн.,
вибуло (за залишковою вартiстю) - 0,0 тис.грн.; Iнструменти, прилади, iнвентар -
придбано - 0,0 тис.грн., вибуло (за залишковою вартiстю) - 2,0 тис.грн.; Iншi
основнi засоби- придбання- 172,0 тис.грн.; вибуло (за залишковою вартiстю) - 0,0
тис.грн.; Земельні ділянки- придбано - 0,0 тис.грн., вибуло- 509,0 тис.грн.;

Протягом діючого та наступного роківу пiдприємство планує продовжити капiтальний
ремонт будiвель та споруд виробничого призначення. Ремонтні роботи пiдприємство
планує проводити за рахунок власних коштiв, отриманих вiд виробничої дiяльностi,
реалiзацiї незадiяного у виробництвi устаткування та нелiквiдiв. Придбання усіх
активів здійснювалось за власні кошти. Підприємство на даний час вивчає питання
необхідності залучення значних інвестицій та здійснення нових придбань активів,
після проведення відповідних розрахунків Емітент визначиться в доцільності та
необхідності залучення інвестицій та придбанні активів.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення

Пiдприємство має всi основнi засоби, необхiднi для виробничої дiяльностi.
Власні основні засоби (далі - ОЗ) залишковою вартістю 24427 тис. грн., первісною
вартістю 46161 тис. грн. та накопиченим зносом 21734 тис. грн., оцінка яких у
обліку та звітності здійснена за історичною вартістю, прийнятою в якості
справедливої вартості об'єктів ОЗ (доцільної собівартості). В Товаристві
практикується здійснення дооцінки до справедливої вартості тих повністю зношених
об'єктів ОЗ, які підприємство має наміри використовувати за призначенням і надалі,
тобто у виробничій діяльності. ОЗ, які Товариство не планує використовувати за
призначенням в процесі інвентаризації ОЗ виводяться із складу ОЗ та переносяться в
балансі на 282 рахунок. Фізично ці ОЗ переводяться на створений склад неліквідів
та виставляються на продаж як товар. Основні засоби класифікуються за характером і
способом використання в діяльності Товариства. Їх облік ведеться згідно
встановленого плану рахунків бухгалтерського обліку, за видами основних засобів та
за місцями знаходження об'єктів.
За даними бухгалтерського обліку в 2020 році придбано ОЗ первісною вартістю 357
тис. грн., вибуло ОЗ первісною вартістю на 987 тис. грн. Підставою для
відображення руху ОЗ в БО є акти встановленої форми. З метою оцінки технічного
стану ОЗ на дату балансу розраховано такі показники:
- ступінь зношеності ОЗ, який становить 0,4708, або 47,08% первісної вартості ОЗ;
- коефіцієнт придатності ОЗ - 0,5292 (52,92 %);
- коефіцієнт оновлення ОЗ - 0,00762 (0,762 %);
- коефіцієнт вибуття ОЗ - 0,0211(2,11 %).
Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потребам пiдприємства. Спосiб
утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства iнвентаризуються, їх
вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Терміни та умови користування
основними засобами на підприємстві визначені в обліковій політиці і обумовлюються
строком корисної експлуатації, технічною та проектною документацією, технічним
станом та ступенем зносу. Строки корисного використання об'єктів ОЗ встановлено
згідно вимогам Податкового кодексу України. Об'єкти нематеріальних активів,
довгострокові біологічні активи за балансом підприємства відсутні. Оренда основних
засобiв Товариством не здiйснюється. Основнi засоби, щодо яких iснують передбаченi
чинним законодавством обмеження права власностi або використання та переданi у



заставу станом на 31.12.2020 р. вiдсутнi. Основні засоби розташовані за юридичною
адресою акціонерного товариства м. Житомир, майдан Перемоги, 10. Зростання
виробничих потужностей у звітному періоді не було і на поточний рік не передбачено.
Екологічні питання, що можуть суттєво позначитися на використанні активів
підприємства на даний час відсутні.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень

На ефективну діяльність емітент впливають таки фактори і проблеми:
1. Вiдсутнiсть достатньої кiлькостi обiгових коштiв.
2. Значнi надлишки товарно-матерiальних запасiв.
3. Значна кiлькiсть основних фондiв, незадiяних у власному виробництвi.
4. Значна ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень.
5. Значна ступiнь залежностi товариства вiд фiнансового стану iнших підприємств,
які мають договірні відносини з емітентом.
6. Погіршення загальної економічної ситуації в країні в цілому.
7. Застосування податкової політики щодо підвищення податків.
8. Постійне зростання ціни на сировину, матеріали, енергоносії.
9. Низька платоспроможність замовників продукції та споживачів послуг, які
співпрацюють з Товариством.
10. Суперечне, неефективне законодавство.
Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Товариством не
вивчена.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента

Фiнасування ПрАТ "Електровимiрювач" проводиться за рахунок власних обiгових коштiв,
реалiзацiї основних засобiв незадiяних у власному виробництвi, реалізації
накопичених нелiквiдiв, матерiалiв та комплектуючих виробів. Робочого капiталу для
поточних потреб не достатньо, але вартість чистих активів значно перевищує
статутний капітал. Для проведення великого обсягу робіт із капітального ремонту
виробничих приміщень, їх перебудування залучено інвестиційні кошти в якості
довгострокових інвестицій. Робочий капітал в цілому відповідає поточним потребам
підприємства, можливі шляхи покращення ліквідності полягають в проведенні заходів
по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат. Для забезпечення
безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є
приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів
зниження витрат виробництва, значне підвищення продуктивності праці.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Довгострокових договорiв i очiкуваних вiд них прибуткiв, а також укладених але не
виконаних на кінець звітного періоду договорiв (контрактів) товариство не має,
тому iнформацiя про очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв вiдсутня.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

У перспективних планах на наступний рік ставляться завдання щодо збільшення
обсягів виробництва, розширення ринків збуту, пошуку потенційних партнерів,
підтримки високого технологічного рівня виробництва, належної якості продукції для
збереження перспективи розвитку підприємства. Відповідно таке збільшення потребує
додаткових трудових i матерiальних ресурсiв, що в свою чергу, потребує додаткового
фiнансування підприємства. Додаткове фiнансування можна отримати за рахунок
отримання інвестицій, активiзацiї зусиль по реалiзацiї матерiалiв i комплектуючих



якi не використовуються на даний час у виробництвi, вiд продажу зайвого обладнання
та iнших незадiяних активiв, а також за рахунок розширення робiт по виконанню
замовлень стороннiх органiзацiй на вiльних виробничих потужностях. Крiм того
виробництво потребує кадрового поповнення висококваліфікованими спецiалiстами,
дефiцит яких вiдчувається на пiдприємствi. Цi питання планується вирiшувати шляхом
повернення спецiалiстiв, якi свого часу звiльнилися по причині скорочення обсягів
виробництва, та залученням i навчанням молодого поколiння. Продовжиться розвиток
структурних змiн, якi проводяться в пiдроздiлах пiдприємства. Планується
нарощувати обсяги виробництва та реалiзацiї, внаслiдок подальшого освоєння наочних
приладiв шкiльної тематики та нових приладiв ВАФ4333 -цифровий, мультиметр
цифровий спецiалiзований - 43313.1, а також за рахунок пiдвищення цiни на
виробничу продукцiю. Активiзуються роботи по реалiзацiї нелiквiдних матерiалiв i
комплектуючих деталей та вузлiв приладiв знятих з виробництва, що дасть змогу
поповнити обiговi кошти. Також будуть продовжуватися пошуки шляхiв зниження
собiвартостi серiйної продукцiї, що випускається, а також розширення ринкiв її
збуту. Значнi зусилля будуть спрямованi на пiдвищення якостi виробiв, що
випускаються та пошуку нових ринків збуту продукції. У найближчі роки планується
вирішити питання придбання обладнання для розширення технологічних можливостей та
потужності виробництва для збільшення обсягу випуску продукції Товариством. В
наступних роках планується запровадження у виробництво високі технології та
модернізація основних фондів.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік

Протягом звiтного перiоду пiдприємство не проводило нових дослiджень та розробок i
не здiйснювало витрат на дослідження, а подовжувало проводити роботи з
удосконалення, модернiзацiї, покращення якостi, зовнiшнього вигляду вже iснуючої
продукцiї, яка серiйно випускається.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі

Товариство має в своєму розпорядженні достатньо активів та власного капіталу, які
при ефективнішому їх використанні та за умови продовження заходів по оздоровленню
фінансового стану значно покращать підсумковий фінансовий стан підприємства та
ефективність його роботи. Звiт про фiнансовi результати за 2020 рiк в усiх
суттєвих аспектах достовiрно розкриває інформацію про величину i структуру доходiв
та витрат та відображає фінансовий результат Товариства у вигляді збитку в сумі
3693 тис.грн. Iншою iнформацiєю, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором
фiнансового стану та результатiв дiяльностi пiдприємства, Товариство не володiє.



IV. Інформація про органи управління

Орган управління Структура Персональний склад

Загальні збори Товариства

Загальні збори Товариства є вищим органом Товариства. У
Загальних зборах Товариства мають право брати участь
усі його акціонери незалежно від кількості акцій, що їм
належать. Товариства зобов'язане щороку скликати

загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори
Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного

за звітним року. Загальні збори Товариства можуть
вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

Персональний склад визначається згідно з Переліком акціонерів, які зареєструвалися
для участі у загальних зборах акціонерного Товариства. Робочі органи загальних
зборів: реєстраційна комісія; лічильна комісія; голова загальних зборів; секретар

загальних зборів.

Наглядова рада Товариства

Наглядова рада Товариства створена у складі 3 осіб.
Обирається загальними зборами акціонерів Товариства 3

члени Наглядової ради строком на 3 роки. Голова
Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх
числа простою більшістю голосів від кількісного складу

Наглядової ради.

Голова Наглядової ради Товариства - Мазяр Олена Василівна. Члени Наглядової
ради Товариства - Солімчук Микола Тарасович, Насонов Євген Володимирович

Ревізійна комісія Товариства

Ревізійна комісія Товариства створена у складі 3 осіб.
Обирається загальними зборами акціонерів Товариства 3
члени Ревізійної комісії строком на 2 роки. Голова

Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з
їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу

Ревізійної комісії .

Голова Ревізійної комісії - Андрущенко Марія Миколаївна. Члени Ревізійної комісії
Товариства - Білоус Микола Олександрович, Гвоздицька Вікторія Миколаївна.

Виконавчий орган Товариства
Генеральний директор - одноосібний виконавчий орган
Товариства . Призначається рішенням Наглядової ради

Товариства на невизначений термін .
Генеральний директор Товариства - Чибуровський Андрій Віталійович



V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада Генеральний директор
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи

Чибуровський Андрiй Вiталiйович

3) Рік народження 1980
4) Освіта Вища, Національний університет Острозька Академія
5) Стаж роботи (років) 16
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав

ПАТ "Електоровимірювач"
00226098
Голова правління

7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)

03.05.2018 безстроково

8) Опис До повноважень посадової особи як Генерального директора відноситься керівництво діяльністю
Товариства, представлення його інтересів у відносинах з іншими організаціями. Обов'язками Генерального
директора є організація виконання рішень та завдань, наданих Загальними зборами акціонерів та
Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей
Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової
особи викладено в Статуті Товариства. Протягом звітного періоду отримував матеріальне забезпечення
відповідно до укладеного контракту. Інші винагороди, як у грошовій, так і у натуральній формі, протягом
звітного періоду посадова особа від емітента не отримувала. Призначений на посаду відповідно до рішення
Загальних зборів акцiонерiв 27.04.2018р., протокол №1 вiд 27.04.2018р. Непогашена судимість за корисливі
та посадові злочини відсутня. Загальний стаж роботи 16 років. Перелік попередніх посад, які займала дана
посадова особа протягом останніх 5 років - начальник служби внутрiшнього аудиту ТОВ фірма Астарта-
Київ, голова правління ПАТ "Електровимірювач". Посадова особа не обіймає інші посади на інших
підприємствах. Змін по даній посадовій особі за звітний період не було. Посадова особа володіє акціями
емітента.

1) Посада Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи

Мазяр Олена Василівна

3) Рік народження 1982
4) Освіта Вища
5) Стаж роботи (років) 21
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав

ТОВ "Дейв Експрес"
22053439
Генеральний директор

7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)

03.05.2018 3 роки

8) Опис Наглядова рада представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних Зборiв i в
межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює i регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства,
органiзовує скликання та проведення чергових і позачергових загальних зборiв, затверджує дату їх
проведення та порядок денний. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених
законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними
зборами. Органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є черговi та позачерговi засiдання. Голова
наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою
більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Головою наглядової ради акціонерного
товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою
колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого
органу). Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової
ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори,
організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та
положенням про наглядову раду. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх
повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням. Як голова
Наглядової ради будь-яких винагород, у т.ч. у натуральнiй формi вiд Товариства за звiтний перiод не
отримувала. Посадова особа була обрана до складу Наглядової ради відповідно до рішення Загальних зборів
акцiонерiв 27.04.208 р., протокол №1 вiд 27.04.2018р. Рішенням Наглядової ради від 03.05.2018р., протокол
№1, обрана головою Наглядової ради Товариства. Непогашена судимість за корисливi та посадовi злочини
відсутня. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років - головний бухгалтер,
генеральний директор ТОВ "Дейв Експрес", член Наглядової ради ПАТ "Електровимірювач". Змін по
даній посадовій особі за звітний період не було. Посади на інших підприємствах не обіймає. Посадова особа



володіє акціями емітента (не є представником акціонера, не є представником групи акцiонерiв, не є
незалежним директором).

1) Посада Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи

Насонов Євген Володимирович

3) Рік народження 1967
4) Освіта Вища
5) Стаж роботи (років) 37
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав

ТОВ "Форнiкс капiтал"
37254977
Директор

7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)

27.04.2018 3 роки

8) Опис Права та обов'язки членів Наглядової ради регламентуються Положенням про Наглядову раду,
Статутом Товариства та чинним законодавством. Наглядова рада представляє iнтереси акцiонерiв в перервi
мiж проведенням Загальних Зборiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює i регулює
дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства, органiзовує скликання та проведення чергових і позачергових
загальних зборiв, затверджує дату їх проведення та порядок денний. До компетенцiї Наглядової ради
належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для
вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. Наглядова рада звiтує перед Загальними зборами про
свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети
Товариства. Органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є черговi та позачерговi засiдання. Члени
Наглядової ради повинні особисто виконувати свої обов'язки. Будь-яких винагород, у т.ч. у натуральнiй
формi, за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради вiд емiтента за звiтний перiод не отримував. Акцiями
емітента не володiє ( не є представником акціонера, групи акцірнерів, не є незалежним директором).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 37років. Обіймав посаду
юрисконсульт ТОВ "Олiмп", на теперiшнiй час - директор ТОВ "Форнiкс капiтал". Посадова особа обрана
на посаду рішенням Загальних зборів акціонерів від 27.04.2018р., протокол №1 вiд 27.04.2018р. Змін по даній
посадовій особі за звітний період не було.

1) Посада Голова ревізійної комісії
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи

Андрущенко Марія Миколаївна

3) Рік народження 1959
4) Освіта Вища
5) Стаж роботи (років) 44
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав

ПАТ "Електровимірювач"
00226098
Начальник відділу - провідний інженер по організації та
нормуванню праці

7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)

03.05.2018 2 роки

8) Опис Голова Ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю. Без висновку
Ревiзiйної комiсiї загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства. При здiйсненнi
контролю за фiннсово-господарською дiяльнiстю Ревiзiйна комiсiя перевiряє: достовiрнiсть даних, якi
мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства ; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового,
статистичного, управлiнського облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i
правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених
правил та порядку; дотримання виконавчим органом наданих їм повноважень щодо розпорядження майном
Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; своєчаснiсть та
правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; зберiгання грошових коштiв та
матерiальних цiнностей; використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; правильнiсть
нарахування та виплати дивiдендiв; дотримання порядку оплати акцiй Товариства; фiнансовий стан
Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiднiсть активiв, спiввiдношення власних та позичкових
коштiв. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї регулюються Положенням про
Ревiзiйну комiсiю Товариства. Будь-яких винагород, у т.ч. у натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв
Члена Ревiзiйної комiсiї вiд емiтента за звiтний перiод посадова особа не отримувала. Посадова особа була
обрана до складу Ревiзiйної комiсiї рішенням Загальних зборів акціонерів 27.04.2018р., протокол №1 вiд
27.04.2018р. Рішенням Ревiзiйної комiсiї від 03.05.2018р., протокол №1, обрана головою Ревiзiйної комiсiї
Товариства. Непогашена судимість за корисливi та посадовi злочини відсутня. Перелік попередніх посад,
які особа обіймала протягом останніх п’яти років - ПАТ "Електровимірювач", начальник відділу -
провідний інженер по організації та нормуванню праці. Посади на інших підприємствах не обіймає.
Посадова особа володіє акціями емітента. Змін по даній посадовій особі за звітний період не було.

1) Посада Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи

Захарчук Олена Олександрівна



3) Рік народження 1973
4) Освіта Повна вища (магістр)
5) Стаж роботи (років) 24
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав

ТОВ "Дейв Експрес"
22053439
Головний бухгалтер

7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)

04.03.2016 безстроково

8) Опис Повноваження та обов'язки: Головний бухгалтер в своїй роботi керується посадовою iнструкцiєю,
внутрiшнiми документами пiдприємства, законодавчими та нормативними актами. До повноважень
головного бухгалтера вiдноситься забезпечення органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку на
пiдприємствi вiдповiдно до чинного законодавства. Обов'язками є: забезпечення ведення бухгалтерського
облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених ЗУ "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi" з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки
облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображеннмя на рахунках бухгалтерського облiку всiх
господарських опреацiй; формування вiдповiдно до законодавства облiкової полiтики підприємства;
керування робiтниками бухгалтерiї та розподiлення мiж ними посадових обов'язків та здiйснення контролю
за їх роботою; здiйснення заходів по наданню користувачам повної, правдивої i неупередженої iнформацiї
про фiнансовий стан та результати дiяльностi пiдприємства; забезпечення складання на пiдставi
бухгалтерських даних та подання у встановлені терміни фiнансової, податкової та статистичної звiтностi;
забезпечення контролю за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням
матерiальних i фiнансових ресурсiв; забезпечення збереження первинних документiв; органiзація i контроль
проведення iнвентаризацiй. Протягом звітного року за виконання обов'язків головного бухгалтера
отримала винагороду у вигляді заробітної плати відповідно до штатного розкладу. Будь-яких iнших
винагород, у т.ч. у натуральнiй формi, вiд емiтента за звiтний перiод не отримувала. Захарчук О.О.
призначена на посаду відповідно до наказу №2 від 03.03.2016 р. Непогашена судимість за корисливi та
посадовi злочини відсутня. Загальний стаж роботи 23роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала
протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ТОВ "Дейв Експрес". Обіймає посаду бухгалтера ДП
"Квант", код: 25309678, знаходиться за адресою: майдан Перемоги, б.10, м. Житомир, 10014. Акціями
емітента не володіє. У звітному періоді змін по даній посадовій особі не відбувалось.

1) Посада Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи

Солiмчук Микола Тарасович

3) Рік народження 1980
4) Освіта Вища
5) Стаж роботи (років) 20
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав

ПАТ "Електровимiрювач"
00226098
Заступник голови правлiння з юридичних питань

7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)

27.04.2018 3 роки

8) Опис Права та обов'язки членів Наглядової ради регламентуються Положенням про Наглядову раду,
Статутом Товариства та чинним законодавством. Наглядова рада представляє iнтереси акцiонерiв в перервi
мiж проведенням Загальних Зборiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює i регулює
дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства, органiзовує скликання та проведення чергових і позачергових
загальних зборiв, затверджує дату їх проведення та порядок денний. До компетенцiї Наглядової ради
належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для
вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. Наглядова рада звiтує перед Загальними зборами про
свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети
Товариства. Органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є черговi та позачерговi засiдання. Члени
Наглядової ради повинні особисто виконувати свої обов'язки. Будь-яких винагород, у т.ч. у натуральнiй
формi, за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради вiд емiтента за звiтний перiод не отримував.
Посадова особа є акцiонером емітента (не є представником акціонера, не є представником групи акцiонерiв,
не є незалежним директором). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади,
якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: юрисконсульт ПМП НВФ "Продекологiя"; начальник вiддiлу
РОВКП ВКГ "Рiвнеоблводоканал", комерцiйний директор ТОВ "Мавко"; заступник голови правлiння з
юридичних питань ПАТ "Електровимiрювач" ( на кінець звітного періоду ПрАТ "Електровимірювач).
Рiшення прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 27.04.2018 р., протокол №1 вiд
27.04.018 р. Змін по даній посадовій особі за звітний період не було.

1) Посада Член ревізійної комісії
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи

Гвоздицька Вiкторiя Миколаївна

3) Рік народження 1967
4) Освіта Середня
5) Стаж роботи (років) 37
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав

ПАТ "Електровимiрювач"
002260978
Завiдувач складом



7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)

27.04.2018 2 роки

8) Опис Права та обов'язки членів Ревiзiйної комiсiї регламентуються у своїй діяльності Положенням про
Ревiзiйну комiсiю, Статутом Товариства та чинним законодавством. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за
фiнансово-господарською дiяльнiстю емітента. Ревiзiйна комiсiя перевiряє: достовiрнiсть даних, якi
мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства ; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового,
статистичного, управлiнського облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i
правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених
правил та порядку; дотримання виконавчим органом наданих їм повноважень щодо розпорядження майном
Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; своєчаснiсть та
правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; зберiгання грошових коштiв та
матерiальних цiнностей; використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; правильнiсть
нарахування та виплати дивiдендiв; дотримання порядку оплати акцiй Товариства; фiнансовий стан
Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiднiсть активiв, спiввiдношення власних та позичкових
коштiв. Будь-яких винагород, у т.ч. у натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Ревізійної комісії
вiд емiтента за звiтний перiод не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - ПАТ "Електровимiрювач" завiдувач складом.
Рiшення прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 27.04.2018 р., протокол №1 вiд
27.04.018 р. Посадова особа володіє акціями емітента. Змін по даній посадовій особі за звітний період не було.

1) Посада Член ревізійної комісії
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи

Бiлоус Микола Олександрович

3) Рік народження 1974
4) Освіта Вища
5) Стаж роботи (років) 22
6) найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи
та посада, яку займав

ТОВ "УГК"
38542067
Менеджер зi збуту

7) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано (призначено)

27.04.2018 2 роки

8) Опис Права та обов'язки членів Ревiзiйної комiсiї регламентуються у своїй діяльності Положенням про
Ревiзiйну комiсiю, Статутом Товариства та чинним законодавством. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за
фiнансово-господарською дiяльнiстю емітента. Ревiзiйна комiсiя перевiряє: достовiрнiсть даних, якi
мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства ; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового,
статистичного, управлiнського облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i
правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених
правил та порядку; дотримання виконавчим органом наданих їм повноважень щодо розпорядження майном
Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; своєчаснiсть та
правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; зберiгання грошових коштiв та
матерiальних цiнностей; використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; правильнiсть
нарахування та виплати дивiдендiв; дотримання порядку оплати акцiй Товариства; фiнансовий стан
Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiднiсть активiв, спiввiдношення власних та позичкових
коштiв. Будь-яких винагород, у т.ч. у натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Ревізійної комісії
вiд емiтента за звiтний перiод не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - менеджер зi збуту ТОВ "УГК". Рiшення прийнято
рiчними Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 27.04.2018 р., протокол №1 вiд 27.04.018 р. Посадова
особа акціями емітента не володіє. Змін по даній посадовій особі за звітний період не було.



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні Привілейовані
іменні

1 2 3 4 5 6

Генеральний директор Чибуровський Андрiй Вiталiйович 10404065 39.4044787281 10404065 0

Голова Наглядової ради Мазяр Олена Василівна 2000 0.00757482363 2000 0

Член Наглядової ради Насонов Євген Володимирович 0 0 0 0

Голова ревізійної комісії Андрущенко Марія Миколаївна 1000 0.00378741182 1000 0

Головний бухгалтер Захарчук Олена Олександрівна 0 0 0 0

Член Наглядової ради Солiмчук Микола Тарасович 223575 0.84677059703 223575 0

Член ревізійної комісії Гвоздицька Вiкторiя Миколаївна 40 0.00015149647 40 0

Член ревізійної комісії Бiлоус Микола Олександрович 0 0 0 0



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

Найменування юридичної особи засновника та/або
учасника

Ідентифікаційний код
юридичної особи
засновника та/або

учасника

Місцезнаходження

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

учаснику (від загальної
кількості)

Засновник - Держава в особi фонду державного майна
України 00032945 01133 Київська область Печерський р-н м. Київ вул. Кутузова,

буд.18/9 0.000000000000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"УКРАЗIЯТРАНШ" 34423960 03039 Київська область д/н м. Київ вул.Саперно-Слобiдська,

буд.25 0.420402000000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "К ЕНД К
ЛТД" 40191210 01001 Київська область д/н м. Київ вул.Басейна, буд.1-3/2 0.591942000000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Україна
Трейдiнг" 23512760 61000 Харкiвська область д/н м. Харкiв вул. Гуданова, буд.9/11 0.342113000000

Товарна бiржа "Унiверсальна товарно-сировинна
бiржа" 32069037 03067 Київська область д/н м. Київ вул.Гарматна, буд. 6 0.458231000000

АТ IК "ЄВРОIНВЕСТ" 23754658 61179 Харкiвська область д/н м. Харкiв вул.Яроша, буд.18А 0.034211000000

Акцiонерне товариство закритого типу "IНТЕРГАЗ" 23388478 02091 Київська область д/н м.Київ вул.Тростянецька, буд.8-В 0.056811000000

Взаємний фонд "Джерело", фiлiя АТ IК "Рось-Iнвест" 21365119 18022 Черкаська область д/н м.Черкаси вул.Горького,1 0.015763000000

Закрите акцiонерне товариство "Ракс" 00399976 51925 Днiпропетровська область д/н м.Днiпродзержинськ
вул.Губи,1 0.078816000000

Командитне товариство "СОЛВЕР" 22860269 01004 Київська область д/н м.Київ вул.Артема, 18 0.068423000000

Приватне пiдприємство "Армада-Сервiс" 30724992 01004 Київська область д/н м.Київ вул.Рогнiдинська,буд.3 оф.
8 0.092284000000

Закрите акцiонерне товариство IК "Слобiдська" 23754664 61051 Харкiвська область д/н м.Харкiв вул.Клочкiвська,
буд.370 0.007881000000

ПАТ "Родовiд банк" (депозитарна установа) (НДУ
уповноважений на зберiгання) 14349492 04136 Київська область д/н м.Київ вул.Пiвнiчно-Сирецька,1-3 1.197397000000

ТОВ "Компанiя з управлiння активами та
адмiнiстрування пенсiйних фондiв "АКТИВ ПЛЮС" 32977421 01030 м. Київ Шевченкiвський р-н м.Київ вул.

Б.ХМельницького, 32, оф.49 0.342113000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв),



які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної

кількості)

фiзичнi особи - 1468 осiб 96.293613000000

Усього 100.000000000000



VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

При підготовці річної фінансової звітності за 2020 рік нами застосовано принцип безперервності діяльності
підприємства, як фундаментального. Щоб з'ясувати доречність застосування принципу безперервності необхідно
визначити реальність фінансового стану підприємства на кінець 2020 року шляхом проведення фінансового
аналізу за 2 останні роки і виключити ймовірність (можливість) банкрутства Товариства, як важливого чинника
появи значних сумнівів в здатності суб'єкта господарювання безперервно здійснювати свою діяльність.
Станом на 31 грудня 2020 року вартість чистих активів складає 7999 тис. грн., що в 1,21 рази перевищує
статутний капітал Товариства (скоригований), який складає 6601 тис. грн. Робочий капітал має від'ємне значення
(сума поточних зобов'язань перевищує суму оборотних активів)
Підприємство вважається неплатоспроможним при незадовільній структурі балансу, коли боржник нездатний
погасити свої борги внаслідок перевищення зобов'язань над вартістю власного майна або недостатнього рівня
ліквідності цього майна.
Нестабільний фінансовий стан Товариства характерний для багатьох українських підприємств, які змушені
виживати в умовах глибокої економічної кризи та несприятливого бізнес-середовища в Україні.

Вважаємо, що існує ймовірність діяльності Товариства в майбутньому, тому що власники Товариства не мають
намірів щодо припинення діяльності ПрАТ "Електровиміпювач" в найближчому майбутньому, адже Товариство
має в своєму розпорядженні достатньо активів, які при ефективнішому їх використанні значно покращать
підсумковий фінансовий стан підприємства та ефективність його роботи в цілому.



2. Інформація про розвиток емітента.

Підприємство під назвою ВАТ "Електровимірювач" було створене згідно рішення засновника - держави в особі
ФДМУ (код ЄДРПОУ 00032945) від 05 листопада 1996 року № 81-АТ шляхом перетворення державного
підприємства Житомирське ВО "Електровимірювач" у відкрите акціонерне товариство згідно вимог Закону
України "Про приватизацію майна державних підприємств" та Постанови КМУ № 686 від 07.12.1992 "Про
затвердження порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні
товариства". На виконання вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" загальними зборами акціонерів від 21 червня
2013 року прийнято рішення про приведення статусу ВАТ "Електровимірювач" у відповідність до вимог цього
Закону шляхом перетворення його у Публічне акціонерне товариство. Державна реєстрація ПАТ
"Електровимірювач" та його нової редакції Статуту здійснена державним реєстратором 25 червня 2013 року за №
1 305 105 0026 001623. Згідно рішення загальних зборів від 27 квітня 2018 року ПАТ "Електровимірювач" змінено
тип акціонерного товариства з публічного на приватне, що підтверджено випискою з ЄДР від 04 травня 2018 року
№1 305 120 0000 001623. Основним видом діяльності ПрАТ "Електровимірювач" є виробництво інструментів і
обладнання для вимірювання, дослідження та навігації, електророзподільчої та контрольної апаратури, тощо для
підприємств ВПК. Крім того, впродовж останніх років проведена велика робота по впровадженню та випуску
нових зразків продукції, зокрема міні лабораторно-навчальних кабінетів фізики для шкіл та навчальних закладів
різного рівня, які успішно реалізовано багатьом закладам освіти. Реалізація продукції та товарів здійснюється за
договірними ринковими цінами на підставі прямих договорів з контрагентами як в Україні, так і за її межами.
Згідно власної облікової політики оцінка реалізованої продукції, товарів та послуг в Товаристві здійснюється по їх
справедливій вартості згідно П(С)БО-15 "Дохід" та П(С)БО-16 "Витрати", але не нижче фактичної собівартості,
тобто відповідає критеріям визнання доходу. Рішення про реорганізацію Товариства (злиття, поділ, приєднання,
перетворення, виділ) не приймались. Змін в організаційній структурі підприємства у відповідності з попереднім
звітним періодом не відбувалось.



3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо
похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів,

зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Емітетом не укладалися деривативи, не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних
факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.



1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду

прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління
ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю
використовуються різні методи, які включають в себе такі елементи, як:
1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка правильності здійснення арифметичних
розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне
опитування персоналу, підтвердження і простежування).
Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління
підприємством.
Метою управління ризиками є їх мінімізація або мінімізація їх наслідків, адже в процесі звичайної діяльності
Товариство може наражатися на фінансові ризики.
Основними фінансовими інструментами підприємства, що являються потенційними носіями фінансових ризиків, є
грошові кошти, дебіторська та кредиторська заборгованість. Вони схильні до таких фінансових ризиків:
- ринковий ризик (зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання), який складається з ризику
процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту)
обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин задля погашення зобов'язань буде змушене продати свої
активи за ціною, значно нижчою їх справедливої вартості;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами
(дебіторами).
Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та
хеджування як метод страхування цінового ризику.



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

Внутрішній контроль проводиться ревізійною комісією за власною ініціативою або на вимогу акціонерів, які в
підсумку володіють часткою понад 10% голосів. Спеціального документу, яким би описувалися характеристики
систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при
здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, які включають в себе такі елементи, як:
1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка правильності здійснення арифметичних
розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне
опитування персоналу, підтвердження і простежування).
Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління
підприємством.
Метою управління ризиками є їх мінімізація або мінімізація їх наслідків, адже в процесі звичайної діяльності
Товариство може наражатися на фінансові ризики.
Ціновий ризик
Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть
знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, якщо у звітному році здійснювало валютні
операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового
інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами,
характерними для окремого інструмента або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Якщо у
підприємства відсутні кредити, то воно не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки процентних
фінансових зобов'язань не має.
Основними фінансовими інструментами підприємства, що являються потенційними носіями фінансових ризиків, є
грошові кошти, дебіторська та кредиторська заборгованість. Вони схильні до таких фінансових ризиків:
- ринковий ризик (зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання), який складається з ризику
процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту)
обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин задля погашення зобов'язань буде змушене продати свої
активи за ціною, значно нижчою їх справедливої вартості;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами
(дебіторами).
Ринковий ризик
Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть
знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, якщо у звітному році здійснювало валютні
операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового
інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами,
характерними для окремого інструмента або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Якщо у
підприємства відсутні кредити, то воно не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки процентних
фінансових зобов'язань не має.
Ризик втрати ліквідності
Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Воно періодично проводить моніторинг показників
ліквідності та вживає заходів для запобігання зниження оптимальних показників ліквідності. Підприємство
здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності та аналізує терміни платежів, які пов'язані
з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від
операційної діяльності. На підтвердження тези щодо систематичного моніторингу показників ліквідності нами
наведено розрахунок показників ліквідності та платоспроможності Товариства за 2020 рік у цьому звіті окремим
розділом.
Кредитний ризик
Будь-яке підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається, зокрема, як ризик того, що контрагент-
дебітор виявиться неплатоспроможним, отже буде нездатний в повному обсязі і в певний час погасити свої
зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється підприємством. Управління кредитним ризиком
здійснюється в основному за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість.
Крім зазначених вище ризиків, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:
- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.
Оскільки служби внутрішнього контролю та управління ризиками підприємством не створено, менеджмент
приймає рішення з мінімізації ризиків, покладаючись на власні знання та досвід, а також застосовуючи наявні
ресурси.



4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не розробляло та не приймало власний кодекс корпоративного управління.
Відповідно до вимог чинного законодавства України, у такому випадку у Товариства може бути відсутній власний
кодекс корпоративного управління. Тому посилання на текст кодексу корпоративного управлiння, який перебуває
у публiчному доступi на власному веб- сайтi , Товариство не наводить.



Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних
осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно

вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб чи
будь-яким іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне
застосування перелічених кодексів. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим
посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.



Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені
законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності,
визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не
застосовується.



2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного
управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї
частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного

управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі
якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу
корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому

пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство
не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління
інших підприємств, установ, організацій.



4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради
Незалежний член
наглядової ради Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Так* Ні*

Мазяр Олена Василівна X Обрання членів Наглядової ради Товариства
здійснюється кумулятивним голосуванням за
рішенням Загальних зборів за принципом
представництва у складі Наглядової ради

представників акціонерів. Особи, обрані членами
наглядової ради, можуть переобиратися

необмежену кількість разів. Членом Наглядової
ради Товариства може бути лише фізична особа.

До складу Наглядової ради обираються
акціонери або особи, які представляють їхні
інтереси - представники акціонерів. Голова

Наглядової ради Товариства обирається членами
Наглядової ради з їх числа простою більшістю
голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час
переобрати голову Наглядової ради. Голова

Наглядової ради організовує її роботу, скликає
засідання Наглядової ради та головує на них,
відкриває Загальні збори, організовує обрання
секретаря Загальних зборів, якщо інше не

передбачено Статутом Товариства , здійснює
інші повноваження, передбачені статутом та
положенням про Наглядову раду. У разі

неможливості виконання головою Наглядової
ради своїх повноважень, вказані повноваження
здійснює його заступник або один із членів

Наглядової ради за її рішенням.

Солiмчук Микола Тарасович X Обрання членів Наглядової ради Товариства
здійснюється кумулятивним голосуванням за
рішенням Загальних зборів за принципом
представництва у складі Наглядової ради

представників акціонерів. Особи, обрані членами
наглядової ради, можуть переобиратися

необмежену кількість разів. Членом Наглядової
ради Товариства може бути лише фізична особа.

До складу Наглядової ради обираються
акціонери або особи, які представляють їхні

інтереси - представники акціонерів.

Насонов Євген Володимирович X Обрання членів Наглядової ради Товариства
здійснюється кумулятивним голосуванням за
рішенням Загальних зборів за принципом
представництва у складі Наглядової ради

представників акціонерів. Особи, обрані членами
наглядової ради, можуть переобиратися

необмежену кількість разів. Членом Наглядової
ради Товариства може бути лише фізична особа.

До складу Наглядової ради обираються
акціонери або особи, які представляють їхні

інтереси - представники акціонерів.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :
Проводились засідання Наглядової ради на яких розглядались питання щодо затвердження зовнішнього аудитора,
затвердження річного звіту , питання щодо надання згоди на відчуження нерухомого майна ПрАТ
"ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ" - овочесховища, -складу з алюмінієвих конструкцій №3, №4, земельних ділянок та інші
питання поточної діяльності відповідно до їх компітентності.



Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність
наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:
Рішення Наглядової ради по питаннях, що входять до її компітенції, приймаються на засіданнях Ради, попередньо
розглядаються, обговорюються та голосуються. Рішення вважається прийнятим, як що за нього проголосувала
більшість присутніх членів Наглядової ради. Засідання вважається правомочним, як що на ньому присутні не
меньше 2/3 членів Наглядової ради. Рішення Наглядової ради безпосередньо не впливають на зміни у фінансово-
господарської діяльності Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
Так Ні Персональний склад комітетів

З питань аудиту X д/в
З питань призначень X д/в
З винагород X д/в
Інші (запишіть) комітетів не створено д/в

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:
комітетів в НР не створено

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
комітетів в НР не створено

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи
наглядової ради

Робота Наглядової ради визнана задовільною.

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X

Інше (запишіть)

Член Наглядової ради не може бути одночасно головою або членом виконавчого органу, або
ревiзiйної комiсiї емітента. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким
згiдно iз чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння
господарських товариств. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.
Iнших вимог до членiв Наглядової ради, викладених у внутрiшнiх документах Товариства
немає.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту) X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
було обрано нового члена X

Інше (запишіть) немає

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше Члени Наглядової ради за свою роботу не отримують винагороди.



Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Персональний клад виконавчого органу Функціональні обов'язки

Генеральний директор

Генеральний директор Товариства:
Здійснює виконання рішень Загальних зборів Товариства та

Наглядової ради Товариства. Одноосібно вирішує питання щодо
фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в
межах передбачених цим Статутом. Складає квартальні та річні
звіти про результати господарської діяльності Товариства та

подає їх на затвердження Наглядовій раді.
Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд
Загальних зборів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні

матеріали. Розглядає питання щодо ведення
зовнішньоекономічної діяльності. Визначає напрямки діяльності

Товариства.
Укладає (підписує) правочини, якщо вартість майна або послуг,

що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості
активів за даними останньої річної фінансової звітності

Товариства. Ініціює, при необхідності, перед Наглядовою радою
питання вчинення значних правочинів, які стосуються

господарської діяльності Товариства, на суму від 10 відсотків до
25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої
річної фінансової звітності Товариства, та пропонує його
погодження Наглядовій раді. Готує пропозиції щодо

організаційної структури Товариства, штатного розпису, умов
оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його
дочірніх підприємств, філій, представництв та подає на
погодження Наглядовій раді. Розробляє та подає на

затвердження/погодження Наглядовій раді Товариства внутрішні
нормативні документи Товариства. Приймає рішення з інших

питань поточної діяльності Товариства, які виносяться на розгляд
Генеральним директором.

Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис прийнятих на
них рішень;
інформація про результати
роботи виконавчого органу;
визначення, як діяльність
виконавчого органу
зумовила зміни у фінансово-
господарській діяльності
товариства.

Виконавчий орган Товариства одноосібний , тому засідання не проводяться.
Результати роботи виконавчого органу затверджуються Наглядовою радою и
загальними зборами акціонерів. Генеральний директор із провідними фахівцями
розробляє та затверджує поточні плани діяльності Товариства, направлені на
збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції для отримання прибутку.

Оцінка роботи виконавчого
органу

Робота виконавчого органу визнана задовільною.



Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї,
визначеної Статутом Товариства i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого
органу. Згідно Статуту Товариства кількість членів Наглядової Ради становить 3 особи, які обираються
загальними зборами строком на 3 роки. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради
з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Виконавчий орган Товариства -
одноосібний - Генеральний директор, який призначається Наглядовою радою Товариства на невизначений термін
в порядку, передбаченому Статутом Товариства та якій підзвітний Загальним зборам i Наглядовій Радi,
організовує виконання їх рішень. Генеральний директор дiє вiд iменi акцiонерного Товариства, здійснює загальне
керівництво діяльністю Товариства, управління поточною діяльністю Товариства згідно норм Статуту ,
Положення про виконавчий орган та діючого законодавства України.



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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:
Внутрішній контроль проводиться ревізійною комісією за власною ініціативою або на вимогу акціонерів, які в
підсумку володіють часткою понад 10% голосів. Спеціального документу, яким би описувалися характеристики
систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при
здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, які включають в себе такі елементи, як:
1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка правильності здійснення арифметичних
розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне
опитування персоналу, підтвердження і простежування).
Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління
підприємством.
Метою управління ризиками є їх мінімізація або мінімізація їх наслідків, адже в процесі звичайної діяльності
Товариство може наражатися на фінансові ризики.
Основними фінансовими інструментами підприємства, що являються потенційними носіями фінансових ризиків, є
грошові кошти, дебіторська та кредиторська заборгованість. Вони схильні до таких фінансових ризиків:
- ринковий ризик (зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання), який складається з ризику
процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту)
обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин задля погашення зобов'язань буде змушене продати свої
активи за ціною, значно нижчою їх справедливої вартості;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами
(дебіторами).
Крім зазначених вище ризиків, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:
- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.
Оскільки служби внутрішнього контролю та управління ризиками підприємством не створено, менеджмент
приймає рішення з мінімізації ризиків, покладаючись на власні знання та досвід, а також застосовуючи наявні
ресурси.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?
3

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

Загальні
збори

акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції

жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії) Так Ні Так Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та
членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та
членів наглядової ради Так Так Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та
членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та
членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні



Визначення розміру винагороди для голови та
членів наглядової ради Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів виконавчого
органу

Так Так Ні Ні

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій Так Так Ні Ні

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть) Iнших положень немає.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?

Інформація про діяльність
акціонерного товариства

Інформація
розповсюд
жується на
загальних
зборах

Інформація
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі

даних
Національної
комісії з цінних

паперів та
фондового ринку
про ринок цінних
паперів або через

особу, яка
провадить
діяльність з

оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо
в акціонерному
товаристві

Копії
документів
надаються
на запит
акціонера

Інформація
розміщуєтьс

я на
власному
веб-сайті

акціонерного
товариства

Фінансова звітність,
результати діяльності Так Ні Так Так Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 5 відсотків та
більше статутного капіталу

Ні Ні Ні Ні Так

Інформація про склад органів
управління товариства Так Ні Так Так Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Так



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

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

Так Ні
Не проводились взагалі X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

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

Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Інше (зазначити) Iнших даних немає

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

З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10
відсотками голосуючих акцій X

Інше (запишіть) Вiд iнших органiв iнiцiативи не надходило.



6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета
акцій емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної особи -
власника (власників) або прізвище, ім'я, по

батькові (за наявності) фізичної особи - власника
(власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з
Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських

формувань (для юридичної особи
- резидента), код/номер з

торговельного, банківського чи
судового реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про

реєстрацію юридичної особи (для
юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки
акціонера (власника)

(у відсотках до
статутного капіталу)

1 2 3 4
1 Кузьмін Віталій Миколайович д/в 40.2512455
2 Чибуровський Андрiй Вiталiйович д/в 39.4044787



7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість
акцій

Кількість акцій з
обмеженнями Підстава виникнення обмеження

Дата
виникнення
обмеження

1 2 3 4

26403255 4425477

Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних
положень Закону України "Про депозитарну

систему України" та Листа Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку

№08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, акції
власників акцій які не уклали з обраною

емітентом депозитарною установою договору про
обслуговування рахунка в цінних паперах від

власного імені та не здійснили переказ належних
їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних
паперах, відкритий в іншій депозитарній установі,
не враховуються при визначенні кворуму та при

голосуванні в органах емітента.

12.10.2014

Опис

За даними останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих
акцій ПрАТ "Електровимірювач" складає 21 977 778 штук, що становить 83,238896 % від
загальної кількості акцій. Вони належать 15 акціонерам Товариства. Інші власники акцій
не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування
рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на
цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.
Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про
депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при
визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі
та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.



8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно положень діючого Статуту посадовими особами органів управління ПрАТ «Електровимірювач» є голова та
члени Наглядової ради, генеральний директор, голова та члени ревізійної комісії.
Статутом передбачено, що Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів у кількості 3 членів
терміном на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради.
Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання членів наглядової
ради приймається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій . Голова наглядової ради Товариства
обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції
загальних збрів акціонерів . Відповідно Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової
ради припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
2) в разі неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради за станом здоров’я;
3) в разі набрання законної сили вироком чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає
можливість виконання обов’язків члена наглядової ради;
4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
5) у випадку отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є
представником акціонера.
Згідно положень Статуту генеральний директор обирається (призначається) наглядовою радою на невизначений
термін. Припинення повноважень генерального директора є виключною компетенцією наглядової ради.
Статутом передбачено, що ревізійна комісія в кількості 3 осіб обирається загальними зборами акціонерів шляхом
кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцій, строком на 2 (два) роки. Повноваження ревізійної комісії припиняються за
рішенням загальних зборів акціонерів.
Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом Генерального директора Товариства. Термін
повноважень невизначений. Винагороди або компенсації у разі звільнення посадових осіб не передбачено, окрім
випадків визначених чинним законодавством України.

9) повноваження посадових осіб емітента.
Наглядоварада :

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством,
статутом Товариства, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами акціонерів. Згідно
статуту до виключної компетенції наглядової ради серед інших питань належать і такі:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, які регулюють питання діяльності Товариства;
2) прийняття рішень про проведення чергових та позачергових загальних зборів, обрання реєстраційної комісії
зборів;
3) припинення повноважень генерального директора та членів інших органів Товариства;
4) прийняття рішень про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) затвердження ринкової вартості майна у передбачених чинним законодавством випадках;
6) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру
оплати його послуг;
7) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких перебуває в межах від 10 до 25
відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
8) погодження організаційної структури Товариства та структури апарату управління Товариства.
Зазначені дії Голова наглядової ради може здійснювати незалежно від Генерального директора.
Крім того, голова наглядової ради:
1) організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого
наглядовою радою;
2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення
протоколів засідань наглядової ради;
3) відкриває загальні збори;
4) організовує обрання секретаря загальних зборів;
5) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан
Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
7) підписує від імені Товариства трудові договори (контракти) з генеральним директором Товариства;
8) підписує від імені Товариства цивільно-правові або трудові договори (контракти) з ревізором Товариства.
9) голова наглядової ради має право представляти інтереси Товариства у відносинах з українськими та
іноземними громадянами, особами без громадянства, Товариствами, підприємствами, установами та
організаціями, державними та недержавними органами та будь-якими іншими суб'єктами;
Голова та члени наглядової ради мають право :
1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх
функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх
підприємств Товариства;



2) заслуховувати звіти Генерального директора, посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;
3) залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради.
Генеральний директор являється виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною
діяльністю.
Крім інших повноважень, Генеральний директор має право:
1) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти юридичні дії від його імені в межах компетенції,
визначеної статутом та положенням про генерального директора;
2) в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
3) здійснювати контроль за оперативною, поточною, фінансово-господарською діяльністю Товариства;
4) приймати участь в засіданнях наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу;
1) відкривати і закривати рахунки в банківських установах, розпоряджатися майном та коштами Товариства з
урахуванням обмежень, встановлених Статутом та чинним законодавством;
2) без обмежень (крім визначених законодавством та Статутом) укладати угоди (договори, контракти та
додаткові угоди до них), в т.ч. підписувати документи про вчинення значних правочинів, рішення щодо надання
згоди на вчинення яких прийнято в установленому законодавством та Статутом порядку, забезпечувати участь
Товариства в інших цивільно- правових відносинах, підписувати фінансові, платіжні та звітні документи;
3) приймати рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх
предметом, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,
а також підписувати договори щодо вчинення таких правочинів;
5) делегувати повноваження з представництва Товариства та підписання фінансових, платіжних, звітних та інших
документів ;
6) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;
7) отримувати справедливу винагороду за виконання своїх функцій, розмір якої встановлюється наглядовою
радою Товариства;
8) видавати та підписувати накази та розпорядження, що є обов’язковими для виконання всіма працівниками
Товариства; представляти інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами,
установами та організаціями. Генеральний директор має право першого підпису під фінансовими та іншими
документами Товариства.
Ревізійна комісія – є колегіальним органом, який здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності
Товариства від імені його акціонерів:
Ревізійна комісія має право:
- витребувати у Товариства документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства для
перевірки;
- вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів у разі виникнення загрози
суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;
- бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого
голосу, в разі коли він не є акціонером;
- вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізора;
- здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством.



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.

Звіт незалежної аудиторки
з надання впевненості щодо інформації, наведеної в звіті про корпоративне управління ПрАТ
"Електровимірювач" за 2020 фінансовий рік
1. Адресат
Цей звіт незалежної аудиторки з надання впевненості щодо інформації, наведеної в звіті про корпоративне
управління приватного акціонерного товариства "Електровимірювач" (далі - ПрАТ "Електровимірювач",
Товариство) за 2020 рік (далі - Звіт незалежної аудиторки) призначається для акціонерів та управлінського
персоналу Товариства і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку при розкритті інформації Товариством.
2. Думка
В процесі виконання необхідних аудиторських процедур та отримання аудиторських доказів ніщо не привернуло
нашої уваги, що б змусило вважати, що ПрАТ "Електровимірювач" не дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог,
викладених в п.п.1-4 та п.п.5-9 част.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006
р. № 3480-1Y (далі - Закон № 3480) щодо Звіту про корпоративне управління за 2020 рік. Вважаю, що наведена в
цьому звіті інформація стосовно основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
Товариства, переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, будь-
яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства, порядку
призначення та звільнення посадових осіб Товариства та повноважень посадових осіб Товариства не потребує
будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у відповідність до зазначених вимог.
3. Основа для думки
Ми провели перевірку подання інформації, наведеної в звіті про корпоративне управління ПрАТ
"Електровимірювач" за 2020 рік. Наша думка стосується інформації щодо частини ключових показників, зокрема:
- основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;
- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства;
- будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства,;
- порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
- повноважень посадових осіб Товариства.
Проте, якщо б за результатами нашої перевірки наданої Товариством інформації щодо інших показників, зокрема -
щодо:
- власного кодексу корпоративного управління, яким керується Товариство (або кодексу корпоративного
управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати, або щодо практики корпоративного
управління);
- проведених загальних зборів акціонерів (учасників) та загального опису прийнятих на зборах рішень;
- персонального складу наглядової ради та виконавчого органу Товариства, їх комітетів;
- інформацію про проведені засідання цих органів та загальний опис прийнятих на них рішень,
ми б дійшли висновку, що існує суттєве викривлення цієї інформації, ми неодмінно повідомили б про цей факт.
Наше завдання є завданням з обмеженої впевненості, яке не гарантує, що перевірка інформації у Звіті про
корпоративне управління завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності вони можуть
впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі наведеної у Звіті про корпоративне
управління інформації.
Здійснюючи перевірку інформації, наведеної в звіті про корпоративне управління ПрАТ "Електровимірювач" за
2020 рік, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм впродовж усього завдання. Крім
того, ми ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення наведеної в цьому звіті інформації внаслідок
шахрайства чи помилки, розробляємо 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;
отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються перевірки, для розробки аудиторських
процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього
контролю Товариства.
Це завдання з надання впевненості виконувалося згідно вимог МСЗНВ 3000 (переглянутий) "Завдання з надання
впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" (видання 2016-2017 рр.) (далі по
тексту - МСЗНВ 3000).
Виконані нами процедури за своїм характером та часом відрізняються від процедур, необхідних для завдання з
обґрунтованої впевненості відповідно до вимог п.69(с), п.69(k) МСЗНВ 3000, тому нашу думку сформульовано з
врахуванням властивих обмежень, однак нами отримано достатньо прийнятних доказів з метою досягнення рівня
впевненості, що є значущим.
Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної в звіті про корпоративне управління ПрАТ
"Електровимірювач" за 2020 рік, є вимоги ст.40-1 Закону №3480. Згідно вимог п.69(g) МСЗНВ 3000
відповідальність Товариства викладено в розділі "Відповідальність управлінського персоналу Товариства та тих,
кого наділено найвищими повноваженнями" нашого Звіту незалежного аудитора, нашу ж відповідальність
викладено в розділі "Відповідальність аудитора" цього Звіту.
Згідно вимог п.69(і), п.А171 МСЗНВ 3000 в процесі виконання завдання ми дотримувалися вимог Міжнародного
стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадили комплексну систему контролю якості, включаючи



задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, Професійних стандартів і застосовних
вимог законодавчих та нормативних актів. А відповідно до вимог п.69(j), п.А172 МСЗНВ 3000 ми дотримувалися
вимог незалежності та інших вимог, викладених в Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з
міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕБ) та в Законі України "Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258-VIII (далі - Закон № 2258), які ґрунтуються на
фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності,
конфіденційності та професійної поведінки.
Вважаю, що отримані в процесі виконання завдання аудиторські докази є достатніми і прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.
4. Відповідальність управлінського персоналу Товариства
та тих, кого наділено найвищими повноваженнями
Відповідальність за складання та подання правдивої інформації у звіті про корпоративне управління ПрАТ
"Електровимірювач" за 2020 рік згідно вимог, визначених ч. 3 ст. 40-1 Закону № 3480, несе управлінський
персонал Товариства та ті, кого наділено найвищими повноваженнями.
5. Відповідальність аудиторки
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо складання і подання інформації, наведеної у звіті про
корпоративне управління ПрАТ "Електровимірювач" за 2020 рік, відповідно до вимог пп.5-9 ч. 3 ст.40-1 Закону №
3480, а також перевірка інформації, зазначеної відповідно до вимог пп.1- 4 цієї частини статті 40-1 Закону № 3480.
6. Інформація про аудиторську фірму та умови договору
Повне та скорочене найменування юридичної особи згідно установчих документів Приватне підприємство
аудиторська фірма "Еталон" - ПАФ "Еталон"
Код ЄДРПОУ 41000913
Дата державної реєстрації, місце вчинення реєстраційної дії 05.12.2016 року, ДРС Виконкому Житомирської
міської Ради
Найменування дозвільних документів на заняття аудиторською діяльністю Станом на 01 жовтня 2018 року
включена АПУ до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за №4693
Місцезнаходження фірми, контактний телефон та Е-mail 10030, Україна, м. Житомир, вул. Київська, б.74, кв.58
тел. (097)505-77-30, pafosnova@ukr.net

Договір про проведення аудиту 09/21 від 01 березня 2021 року
Виконання завдання розпочато: 01 березня 2021 року, Закінчено: 03 березня 2021 року.
Незалежна аудиторка Н.В.Стасюк
директорка ПАФ "Еталон"
(безстроковий сертифікат аудитора серії А № 007096 від 27 жовтня 1999 року, внесена Аудиторською палатою
України в "Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності" за № 102313
03 березня 2021 року



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

Найменування юридичної особи

Ідентифікацій
ний код

юридичної
особи

Місцезнаходження Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні привілейовані
іменні

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні привілейовані
іменні

Чибуровський Андрiй Вiталiйович 10404065 39.4044787281 10404065 0

Кузьмiн Вiталiй Миколайович 10627639 40.25124553772 10627639 0

Усього 21031704 79.655724265815 21031704 0



X. Структура капіталу

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

Акції прості іменні 26403255 0.25

Товариство випускає акції на весь
розмір Статутного капіталу та

здійснює реєстрацію випуску акцій в
порядку, передбаченому чинним
законодавством України. Усі акції
Товариства є іменними. Акція

Товариства - іменний цінний папір,
який посвідчує майнові та

корпоративні права його власника
(акціонера), що стосуються

Товариства, включаючи право на
отримання частини прибутку

Товариства у вигляді дивідендів та
право на отримання частини майна
Товариства у разі його ліквідації,
право на управління Товариством,
право на отримання iнформацiї про

господарську дiяльнiсть
акцiонерного Товариства, а також
немайнові права, передбачені
Цивільним та Господарським

кодексами України та
законодавством України. На вимогу
акцiонера Товариство зобов'язане
надавати йому для ознайомлення
рiчнi баланси, звiти Товариства,
протоколи зборiв. Акціонер має
право: - брати участь у Загальних
Зборах акцiонерiв i голосувати

особисто або через своїх
представникiв; - обирати та бути
обраними до органiв управлiння
Товариства; - розпоряджатися

Емiтент не здiйснював публiчної
пропозицiї, допуску до торгiв на

фондовiй бiржi в частинi включення до
бiржового реєстру не було.



акцiями, що їм належать, у порядку,
визначеному чинним

законодавством та Статутом. Одна
проста акцiя Товариства надає

акцiонеру один голос для вирiшення
кожного питання на Загальних

зборах, крiм випадкiв проведення
кумулятивного голосування.

Власнику простих акцiй надається
переважне право придбавати

розмiщуванi Товариством простi
акцiї пропорцiйно частцi належних
йому простих акцiй у загальнiй

кiлькостi простих акцiй. Акціонери
Товариства можуть відчужувати
належні їм акції без згоди інших

акціонерів товариства.
Акціонери Товариства зобов'язані:
Дотримуватися Статуту, інших

внутрішніх положень Товариства;
Виконувати рішення Загальних
зборів, інших органів Товариства;
Виконувати свої зобов'язання перед
Товариством, у тому числі пов'язані
з майновою участю; Оплачувати
акції у розмірі, в порядку та

засобами, що передбачені Статутом
Товариства; Не розголошувати

комерційну таємницю та
конфіденційну інформацію про
діяльність Товариства; Всебiчно

сприяти Товариству в його
дiяльностi; Виконувати iншi

обов'язки, якщо це передбачено
чинним законодавством України.

Примітки Додаткового випуску акцiй протягом звiтного перiоду Емiтент не здiйснював. Випуск інших цінних паперів, крім акцій Емiтент не
здiйснював.



XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував

випуск

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Тип цінного
паперу

Форма існування та
форма випуску

Номінальна
вартість

акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна

вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10.11.2010 82/06/1/10
Житомирське
територіальне

управління ДКЦПФР
UA4000170054

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Бездокументарнi
iменнi 0.25 26403255 0.00 100.000000000

000

Опис

У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами емітента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперів на
фондових бiржах не виявлено. У звiтному перiодi додаткової емiсiї цінних паперів не здiйснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розмiщення
цiнних паперiв не здiйснювалося, iнших цiнних паперiв у звітному періоді Товариство не випускало. Викупу та погашення цінних паперів не було.
Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються, до лістингу не включені. Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не
надавались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні
папери Товариством не випускались. Емiтент не здiйснював публiчної пропозицiї, допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не
було.



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу
емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні Привілейовані
іменні

1 2 3 4 5

Чибуровський Андрiй Вiталiйович 10404065 39.4044787281 10404065 0

Кузьмiн Вiталiй Миколайович 10627639 40.25124553772 10627639 0

Солімчук Микола Тарасович 223575 0.84677059703 223575 0

Усього 21255279 80.50249486285 21255279 0



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

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість

(грн)

Загальна кількість
голосуючих акцій

(шт.)

Кількість
голосуючих акцій,
права голосу за
якими обмежено

(шт.)

Кількість
голосуючих акцій,
права голосу за

якими за
результатами

обмеження таких
прав передано іншій

особі (шт.)
1 2 3 4 5 6 7 8

10.11.2010 82/06/1/10 UA4000170054 26403255 6600813.75 21977778 0 0

Опис За даними Емітента, отриманими від НДУ, голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, відсутні. За даними Емітента, отриманими від НДУ, голосуючі акції,
права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні.



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

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

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)

На
початок
періоду

На кінець
періоду

На
початок
періоду

На кінець
періоду

На
початок
періоду

На кінець
періоду

1.Виробничого призначення 25533.000 24427.000 0.000 0.000 25533.000 24427.000

- будівлі та споруди 18767.000 18336.000 0.000 0.000 18767.000 18336.000

- машини та обладнання 823.000 727.000 0.000 0.000 823.000 727.000

- транспортні засоби 972.000 871.000 0.000 0.000 972.000 871.000

- земельні ділянки 4386.000 3877.000 0.000 0.000 4386.000 3877.000

- інші 585.000 616.000 0.000 0.000 585.000 616.000

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Усього 25533.000 24427.000 0.000 0.000 25533.000 24427.000

Пояснення : Власні основні засоби (далі - ОЗ) залишковою вартістю 24427 тис. грн.,
первісною вартістю 46161 тис. грн. та накопиченим зносом 21734 тис. грн., оцінка
яких у обліку та звітності здійснена за історичною вартістю, прийнятою в якості
справедливої вартості об'єктів ОЗ (доцільної собівартості). В Товаристві
практикується здійснення дооцінки до справедливої вартості тих повністю зношених
об'єктів ОЗ, які підприємство має наміри використовувати за призначенням і надалі,
тобто у виробничій діяльності. ОЗ, які Товариство не планує використовувати за
призначенням в процесі інвентаризації ОЗ виводяться із складу ОЗ та переносяться в
балансі на 282 рахунок. Фізично ці ОЗ переводяться на створений склад неліквідів
та виставляються на продаж як товар. Основні засоби класифікуються за характером і
способом використання в діяльності Товариства. Їх облік ведеться згідно
встановленого плану рахунків бухгалтерського обліку, за видами основних засобів та
за місцями знаходження об'єктів.
За даними бухгалтерського обліку в 2020 році придбано ОЗ первісною вартістю 357
тис. грн., вибуло ОЗ первісною вартістю на 987 тис. грн. З метою оцінки технічного
стану ОЗ на дату балансу розраховано такі показники:
- ступінь зношеності ОЗ, який становить 0,4708, або 47,08% первісної вартості ОЗ;
- коефіцієнт придатності ОЗ - 0,5292 (52,92 %);
- коефіцієнт оновлення ОЗ - 0,00762 (0,762 %);
- коефіцієнт вибуття ОЗ - 0,0211(2,11 %).
Терміни та умови користування основними засобами на підприємстві визначені в

обліковій політиці і обумовлюються строком корисної експлуатації, технічною та
проектною документацією, технічним станом та ступенем зносу. Строки корисного
використання об'єктів ОЗ встановлено згідно вимогам Податкового кодексу України.
Об'єкти нематеріальних активів, довгострокові біологічні активи за балансом
підприємства відсутні. Оренда основних засобiв Товариством не здiйснюється.
Основнi засоби, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження
права власностi або використання та переданi у заставу станом на 31.12.2020 р.
вiдсутнi. Основні засоби розташовані за юридичною адресою акціонерного товариства.



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 7999 11692

Статутний капітал (тис.грн.) 6601 6601

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 6601 6601
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України

"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення
вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів)
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань
перед іншими особами

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(7999.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
капіталу(6601.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець
року.



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань Дата
виникнен

ня

Непогашена
частина
боргу

(тис.грн.)

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х
у тому числі за облігаціями (за кожним
випуском) :

Х 0.00 Х Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):

Х 0.00 Х Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):

Х 0.00 Х Х

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):

Х 0.00 Х Х

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

Х 0.00 Х Х

Податкові зобов'язання Х 217.00 Х Х
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х
Інші зобов'язання та забезпечення Х 76351.00 Х Х
Усього зобов'язань та забезпечень Х 76568.00 Х Х
Опис Поточнi зобов'язання та забезпечення в сумi 66366 тис. грн. оцiненi за сумою погашення. Складовими

цих зобов'язань являються:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 10032 тис. грн.;
- за розрахунками з бюджетом - 217 тис. грн.;
- за розрахунками iз страхування - 107 тис. грн.;
- за розрахунками з оплати працi - 603 тис. грн.;
- iншi поточнi зобов'язання - 54302 тис. грн.;
- поточнi забезпечення - 1105 тис. грн.
Довгостроковi зобов'язання (10202 тис.грн.) у виглядi iнших довгострокових зобов'язань у 2020 роцi
являються iнвестицiями для здiйснення капiтального ремонту одного з виробничих примiщень (цехiв).
У звiтному перiодi товариство кредитами банку не користувалося, зобов'язань за цiнними паперами та
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не має.



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї виробленої

продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї реалізованої

продукції

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Електровимiрювальнi прилади та лабораторне
обладнання для шкiл 2689 шт. 13509.10 86 1692 шт. 7159.80 77

2 Інше обладнання тис.грн. 2115.60 14 тис.грн. 2087.80 23



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат

Відсоток від загальної
собівартості

реалізованої продукції
(у відсотках)

1 2 3
1 Матеріальні витрати 31.89
2 Витрати на оплату праці 35.51
3 Відрахування на соціальні заходи 7.52
4 Інші операційні витрати 22.32
5 Амортизація 2.76



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Емісія"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код юридичної
особи

33961297

Місцезнаходження 69006 Запорiзька область д/н м. Запоріжжя вул.Незалежної України, буд.6,
оф.39

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

АЕ №286520

Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон (061) 222-11-40
Факс (061) 222-11-40
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть

депозитарної установи
Опис Надання послуг з вiдкриття та ведення рахункiв емiтента, власників

іменних цінних паперів, проведення операцій щодо зарахування та
списання акцій по правочинам з цінними паперами емітента.

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

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Еталон"

Організаційно-правова форма Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код юридичної
особи

41000913

Місцезнаходження 10030 Житомирська область д/н м. Житомир вул.Київська, 74, кв. 58,
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

4693

Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

01.10.2018

Міжміський код та телефон (097) 505-77-30
Факс д/н
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту.
Опис Надання аудиторських послуг. Станом на 01 жовтня 2018 року внесена

АПУ в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів за № 4693. Звіт перевірила
незалежна аудиторка - директорка ПАФ "Еталон" Н.В.Стасюк
(безстроковий сертифікат аудитора серії А №007096 від 27 жовтня 1999
року, внесена АПУ в Реєстр аудиторів станом на 01 жовтня 2018 року за №
102313).

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

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної
особи

21676262

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА д/в м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

DR/00002/ARM

Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого 18.02.2019



документа
Міжміський код та телефон (044) 287-56-70
Факс (044) 287-56-73
Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис Подання звітності до НКЦПФР

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

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної
особи

21676262

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА д/в м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

DR/00001/APA

Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

18.02.2019

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70
Факс (044) 287-56-73
Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників

фондового ринку
Опис Оприлюднення регульованої інформації

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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної
особи

30370711

Місцезнаходження 04107 УКРАЇНА д/в м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

Рішення № 2092

Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон (044) 363 04 00
Факс (044) 363 04 01
Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. ПАТ

"Нацiональний депозитарiй України" надає послуги щодо ведення
депозитарного облiку та обслуговування обiгу емiсiйних цiнних паперiв
товариства. Дiяльнiсть ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" не
пiдлягає лiцензуванню та здiйснюєтьвся вiдповiдно до Правил
Центрального депозитарiю (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 р. № 2092) та
Регламенту провадження депозитарної дiяльностi Центрального
депозитарiю цiнних паперiв.



Коди
Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Електровимірювач" за ЄДРПОУ 00226098
Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 18101
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

за КОПФГ 111

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТІВ І
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВІГАЦІЇ

за КВЕД 26.51

Середня кількість працівників 130
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 10003 Житомирська область Богунський р-н, м.Житомир, майдан
Перемоги, 10, т.(0412) 418-125, 480-262

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2020 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 40 40

первісна вартість 1001 40 40
накопичена амортизація 1002 -- --
Незавершені капітальні інвестиції 1005 55 532
Основні засоби 1010 25533 24427
первісна вартість 1011 46791 46161
знос 1012 21258 21734
Інвестиційна нерухомість 1015 -- --
Довгострокові біологічні активи 1020 -- --
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств 1030 2566 2566

інші фінансові інвестиції 1035 -- --
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- --
Відстрочені податкові активи 1045 -- --
Інші необоротні активи 1090 -- --
Усього за розділом I 1095 28194 27565
II. Оборотні активи
Запаси 1100 30375 37775

Виробничі запаси 1101 2464 2233
Незавершене виробництво 1102 3735 5025
Готова продукція 1103 9663 17757
Товари 1104 14513 12760
Поточні біологічні активи 1110 -- --
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги 1125 5836 4785

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 1798 496

з бюджетом 1135 82 41
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- --
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 8243 11849
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- --
Гроші та їх еквіваленти 1165 571 1943
Готівка 1166 -- --
Рахунки в банках 1167 571 1943
Витрати майбутніх періодів 1170 -- --
Інші оборотні активи 1190 112 113
Усього за розділом II 1195 47017 57002
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 1200 -- --



вибуття
Баланс 1300 75211 84567



Пасив Код
рядка

На початок
звітного року

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 6601 6601

Капітал у дооцінках 1405 -- --
Додатковий капітал 1410 995 995
Резервний капітал 1415 -- --
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4096 403
Неоплачений капітал 1425 -- --
Вилучений капітал 1430 -- --
Усього за розділом I 1495 11692 7999
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 -- --

Довгострокові кредити банків 1510 -- --
Інші довгострокові зобов'язання 1515 6420 10202
Довгострокові забезпечення 1520 -- --
Цільове фінансування 1525 -- --
Усього за розділом II 1595 6420 10202
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 -- --

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 -- --

товари, роботи, послуги 1615 23117 10032
розрахунками з бюджетом 1620 347 217
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- --
розрахунками зі страхування 1625 33 107
розрахунками з оплати праці 1630 495 603
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами 1635 -- --

Поточні забезпечення 1660 1045 1105
Доходи майбутніх періодів 1665 -- --
Інші поточні зобов'язання 1690 32062 54302
Усього за розділом IІІ 1695 57099 66366
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 -- --

Баланс 1900 75211 84567

немає

Генеральний директор ________________ Чибуровський Андрій Віталійович
(підпис)

Головний бухгалтер ________________ Малиженко Марина Анатоліївна
(підпис)



Коди
Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01

Підприємство Приватне акціонерне товариство
"Електровимірювач"

за ЄДРПОУ 00226098

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2020 рік

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка За звітний період

За аналогічний
період попереднього

року
1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) 2000 14851 27804

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг) 2050 (14544) (25977)

Валовий:
прибуток 2090 307 1827

збиток 2095 (--) (--)
Інші операційні доходи 2120 12542 20393
Адміністративні витрати 2130 (7351) (12559)
Витрати на збут 2150 (2420) (5375)
Інші операційні витрати 2180 (7095) (5487)
Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток 2190 -- --

збиток 2195 (4017) (1201)
Дохід від участі в капіталі 2200 -- --
Інші фінансові доходи 2220 -- --
Інші доходи 2240 2647 1506
Фінансові витрати 2250 (19) (36)
Втрати від участі в капіталі 2255 (--) (--)
Інші витрати 2270 (2304) (1632)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 -- --

збиток 2295 (3693) (1363)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -- --
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування 2305 -- --

Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 -- --

збиток 2355 (3693) (1363)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка За звітний період

За аналогічний
період попереднього

року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- --
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- --
Накопичені курсові різниці 2410 -- --
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств 2415 -- --

Інший сукупний дохід 2445 -- --
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- --
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом 2455 -- --

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- --
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -3693 -1363



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код
рядка За звітний період

За аналогічний
період попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 10138 10401
Витрати на оплату праці 2505 11287 11970
Відрахування на соціальні заходи 2510 2391 2608
Амортизація 2515 879 730
Інші операційні витрати 2520 7095 5487
Разом 2550 31790 31196

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка За звітний період

За аналогічний
період попереднього

року
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 26403255 26403255
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 26403255 26403255
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 ( 0.13986910) ( -0.05162240)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію 2615 ( 0.13986910) ( -0.05162240)

Дивіденди на одну просту акцію 2650 -- --

немає

Генеральний директор ________________ Чибуровський Андрій Віталійович
(підпис)

Головний бухгалтер ________________ Малиженко Марина Анатоліївна
(підпис)



Коди
Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Електровимірювач" за ЄДРПОУ 00226098

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

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код
рядка За звітний період

За аналогічний
період попереднього

року
1 2 3 4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000 16599 42652

Повернення податків і зборів 3005 -- 11
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- --
Цільового фінансування 3010 126 190
Надходження від повернення авансів 3020 71 381
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 147 159
Надходження від операційної оренди 3040 3179 3919
Інші надходження 3095 -- --
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (36137) (33763)

Праці 3105 (9100) (10361)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (2351) (2737)
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (2510) (5656)
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (393) (2110)
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (86) (139)
Інші витрачання 3190 (1054) (2165)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -31116 -7509
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 -- --

необоротних активів 3205 3056 414
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 -- --

дивідендів 3220 -- --
Надходження від деривативів 3225 -- --
Надходження від погашення позик 3230 53 380
Інші надходження 3250 -- --
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 (--) (--)

необоротних активів 3260 (834) (9046)
Виплати за деривативами 3270 (--) (--)
Витрачання на надання позик 3275 (--) (3860)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3280 (--) (2566)

Інші платежі 3290 (--) (--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 2275 -14678
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300 -- --

Отримання позик 3305 58341 39463
Інші надходження 3340 -- --
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 (--) (--)

Погашення позик 3350 27915 16653
Сплату дивідендів 3355 (--) (--)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 (213) (228)
Інші платежі 3390 (--) (--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 30213 22582
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1372 395
Залишок коштів на початок року 3405 571 176
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- --



Залишок коштів на кінець року 3415 1943 571

немає

Генеральний директор ________________ Чибуровський Андрiй Вiталiйович
(підпис)

Головний бухгалтер ________________ Малиженко Марина Анатоліївна
(підпис)



Коди
Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01

Підприємство Приватне акціонерне товариство
"Електровимірювач"

за ЄДРПОУ 00226098

Звіт про власний капітал
за 2020 рік

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код
рядка

Зареєст-
рований
(пайови

й)
капітал

Капітал
у дооцін-

ках

Додат-
ковий
капітал

Резер-
вний

капітал

Нероз-
поділе-
ний

прибуток
(непокри

тий
збиток)

Неопла-
чений
капітал

Вилу-
чений
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 6601 -- 995 -- 4096 -- -- 11692
Коригування:
Зміна облікової політики 4005 -- -- -- -- -- -- -- --

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- --
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- --
Скоригований залишок на
початок року 4095 6601 -- 995 -- 4096 -- -- 11692

Чистий прибуток (збиток)
за звітний період 4100 -- -- -- -- -3693 -- -- -3693

Інший сукупний дохід за
звітний період 4110 -- -- -- -- -- -- -- --

Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)

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

Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- --

Відрахування до резервного
капіталу 4210 -- -- -- -- -- -- -- --

Внески учасників : Внески
до капіталу 4240 -- -- -- -- -- -- -- --

Погашення заборгованості з
капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- --

Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток) 4260 -- -- -- -- -- -- -- --

Перепродаж викуплених
акцій (часток) 4265 -- -- -- -- -- -- -- --

Анулювання викуплених
акцій (часток) 4270 -- -- -- -- -- -- -- --

Вилучення частки в
капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- --

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- --
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- -3693 -- -- -3693
Залишок на кінець року 4300 6601 -- 995 -- 403 -- -- 7999

немає

Генеральний директор ________________ Чибуровський Андрiй Вiталiйович
(підпис)

Головний бухгалтер ________________ Малиженко Марина Анатоліївна
(підпис)



XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівні особи, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента , стверджують, що,
наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність за 2020 рік підготовлена відповідно до стандартів
бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий
стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, разом з описом
основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Рiчний звiт
Емiтента цiнних паперiв за рiшенням Наглядової ради подається за результатами перевiрки аудитором та
висловленням думки аудитора щодо звіту про корпоративне управління та за результатами перевiрки фiнансової
звiтностi Ревiзiйною комiсiєю. Консолiдована фiнансова звiтність Емітентом не складається. Від імені
керівництва - Генеральний директор Приватного акціонерного товариства "Електоровимірювач" -
А.В.Чибуровський.
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