
Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.

Директор Шапiро Євгенiй Геннадiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

МП
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Олевська спецiалiзована пересувна механiзована

колона № 10"
2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

05452770
4. Місцезнаходження

11001, Житомирська обл., Олевський р-н, м. Олевськ, вул. Покальчука, буд. 15
5. Міжміський код, телефон та факс

0235-2-15-65, 0235-2-15-49
6. Електронна поштова адреса

olspmk10@emitents.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень. Цiннi папери України

(номер та найменування офіційного друкованого
видання) (дата)

3. Річна інформація
розміщена на власній
сторінці http://olspmk10.emitents.net.ua в мережі Інтернет

(адреса сторінки) (дата)

mailto:olspmk10@emitents.net
http://olspmk10.emitents.net.ua


Зміст
Відмітьте (Х), 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 щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб  емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:

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
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
19. Текст аудиторського висновку (звіту) X
20. Річна фінансова звітність
21. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
22. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
23. Примітки:
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня в складi рiчної
регулярної iнформацiї так як дiючих лiцензiй та дозволiв на звiтну дату товариство не має та
протягом звiтного не отримувало.
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi в складi рiчної
регулярної iнформацiї, так як емiтент не бере участi у створеннi юридичних осiб
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня в складi рiчної регулярної
iнформацiї, так як посада корпоративного секретаря в товариствi не передбачена
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня в складi рiчної iнформацiї, так як Товариство не
проводить рейтингової оцiнки



Iнформацiя про дивiденди вiдсутня в складi регулярної iнформацiї, так як рiшення про
виплату дивiдендiв Товариство не приймало.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента, про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiю
про похiднi цiннi папери емiтента  та iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного
перiоду вiдсутня в складi рiчної iнформацiї так як випуск облiгацiй, iнших цiнних паперiв та
похiдних цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї та викуп власних акцiй протягом
звiтного перiоду Товариство не здiйснювало.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня у складi рiчної регулярної iнформацiї так як
Емiтент не займається такими видами дiяльностi, якi класифiкуються як  переробна,  добувна
промисловiсть    або    виробництво   та   розподiлення  електроенергiї,  газу та води за
класифiкатором видiв  економiчної дiяльностi; а також дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї
за  звiтний  перiод  складає  менше  нiж  5  млн.грн.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня в складi рiчної
iнформацiї так як Товариство борговi цiннi папери не випускало.
Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт), вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї,
так як публiчне акцiонерне товариство оприлюднює повний текст аудиторського висновку
Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за нацiональними положеннями (стандартами)
бухгалтеського облiку вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї так як Емiтент складає
звiтнiсть за МСФЗ.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй у складi рiчної iнформацiї так як Товариство
випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi
не здiйснювало.



ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Олевська спецiалiзована пересувна механiзована

колона № 10"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 № 529842
3. Дата проведення державної реєстрації 22.10.1993
4. Територія (область) Житомирська обл.
5. Статутний капітал (грн) 36457,75
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля
16.10 - Лiсопильне та стругальне виробництво
16.24 - Виробництво дерев'яної тари

10. Органи управління підприємства
Не заповнюється акцiонерними товариствами

11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті

АТ "Райффайзен Банк "Аваль"
2) МФО банку 380805
3) Поточний рахунок 26000214418
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті

валютними рахунками Товариство не користується
5) МФО банку -
6) Поточний рахунок -

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

Найменування юридичної
особи засновника та/або

учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника

та/або учасника
Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать
засновнику та/або

учаснику (від
загальної
кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать
засновнику та/або

учаснику (від
загальної
кількості)

Власники - 31 фiзична особа - - - 100
Усього 100



V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шапiро Євгенiй Геннадiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 972697 14.11.2001 Олевським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
4) Рік народження 1985
5) Освіта вища
6) Стаж керівної роботи (років) 3
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

заступник директора ТОВ "Промбудспортiндустрiя"
8) дата обрання та термін, на який обрано

02.01.2013, обрано на 3 роки, згiдно Статуту
9) Опис

Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства.
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом
поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що вiднесенi до виключної компетенцiї
Загальних зборiв та/або Наглядової ради. Здiйснюючi управлiнську дiяльнiсть, Директор
реалiзує колективну волю учасникiв Товариства, якi є носiями корпоративних прав. Директор
Товариства здiйснює управлiння поточної дiяльнiстю Товариства в межах правил, встановлених
Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства,  зобов'язаний дiяти виключно в
iнтересах Товариства.
Директор пiдзвiтнiй Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень.
Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та
Положенням про  виконавчий орган Товариства.
Директор як особа,  яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу,  вправi  без
довiреностi  дiяти  вiд  iменi  Товариства,в тому числi представляти його iнтереси,  вести
переговори,  вчиняти правочини   вiд   iменi Товариства,  видавати  накази  та  давати
розпорядження,  обов'язковi  для  виконання   всiма   працiвниками Товариства. Директор має
право надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi
Товариства.
Згоди на розкриття iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди посадовою особою не надано,
винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Призначено на посаду згiдно Рiшення
Наглядової ради Товариства 02.01.2013 року, Протокол № 1. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 3 роки.
Перелiк попереднiх посад: юрист МП "Азалiя", заступник директора ТОВ
"Промбудспортiндустрiя". Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шапiро Геннадiй Айзикович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 282696 23.12.1996 Олевським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
4) Рік народження 1952



5) Освіта вища
6) Стаж керівної роботи (років) 19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Промбудспортiндустрiя", директор
8) дата обрання та термін, на який обрано

31.03.2011, обрано на 3 роки, згiдно Статуту
9) Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в
межах  компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства" ,
контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Голова Наглядової ради органiзовує
роботу Наглядової ради. Скликає засiдання Наглядової ради та головує на них. Органiзовує на
засiданнях ведення протоколу, забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової ради. Вiдкриває
Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв. Здiйснює iншi повноваження,
передбаченi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. До
компетенцiї Наглядової ради належить: контроль за реалiзацiєю основних напрямiв дiяльностi
Товариства, затвердження стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Товариства, контроль за
дiяльнiстю Директора, аналiз дiй Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї
iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Оцiнка роботи Директора; визначення принципiв
побудови органiзацiйної структури Товариства; прийняття рiшення щодо створення,
реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства,
затвердження їх статутiв i положень та iншi передбаченi Статутом Товариства.
Голова Наглядової ради:
Органiзовує роботу Наглядової ради.
Скликає засiдання Наглядової ради та головує на них. Органiзовує на засiданнях ведення
протоколу, забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової ради. Вiдкриває Загальнi збори,
органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв. Здiйснює iншi повноваження, передбаченi
Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.
Винагорода, в тому числi  в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду
посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад:
директор ТОВ "Промбудспортiндустрiя". Обiймає посаду директора ТОВ
"Промбудспортiндустрiя", мiсцезнаходження: Житомирська обл., м. Олевськ, провулок 3-й
Московський, буд.3.

1) Посада Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дубченко Євгенiй Євгенiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

ВН 008016 30.07.2002 Олевським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
4) Рік народження 1957
5) Освіта вища
6) Стаж керівної роботи (років) 18
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Олевська СПМК-10", директор
8) дата обрання та термін, на який обрано

31.03.2011, обрано на 3 роки, згiдно Статуту
9) Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в
межах  компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства" ,



контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Голова Наглядової ради органiзовує
роботу Наглядової ради. Скликає засiдання Наглядової ради та головує на них. Органiзовує на
засiданнях ведення протоколу, забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової ради. Вiдкриває
Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв. Здiйснює iншi повноваження,
передбаченi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. До
компетенцiї Наглядової ради належить: контроль за реалiзацiєю основних напрямiв дiяльностi
Товариства, затвердження стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Товариства, контроль за
дiяльнiстю Директора, аналiз дiй Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї
iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Оцiнка роботи Директора; визначення принципiв
побудови органiзацiйної структури Товариства; прийняття рiшення щодо створення,
реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства,
затвердження їх статутiв i положень та iншi передбаченi Статутом Товариства.
Винагорода, в тому числi  в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду
посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад:
директор ВАТ "Олевська СПМК-10. Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Михайленко Валентин Iванович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 761286 08.10.1999 Олевським РВ УМСВ України в Житомирськiй областi
4) Рік народження 1979
5) Освіта вища
6) Стаж керівної роботи (років) 11
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Олевська СПМК-10" майстер
8) дата обрання та термін, на який обрано

31.03.2011, обрано на 3 роки, згiдно Статуту
9) Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в
межах  компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства" ,
контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Голова Наглядової ради органiзовує
роботу Наглядової ради. Скликає засiдання Наглядової ради та головує на них. Органiзовує на
засiданнях ведення протоколу, забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової ради. Вiдкриває
Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв. Здiйснює iншi повноваження,
передбаченi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. До
компетенцiї Наглядової ради належить: контроль за реалiзацiєю основних напрямiв дiяльностi
Товариства, затвердження стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Товариства, контроль за
дiяльнiстю Директора, аналiз дiй Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї
iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Оцiнка роботи Директора; визначення принципiв
побудови органiзацiйної структури Товариства; прийняття рiшення щодо створення,
реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства,
затвердження їх статутiв i положень та iншi передбаченi Статутом Товариства.
Винагорода, в тому числi  в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду
посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад:
майстер ВАТ "Олевська СПМК-10". Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає.



1) Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Смерека Вiктор Дмитрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 467754 16.12.1997 Олевським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
4) Рік народження 1957
5) Освіта вища
6) Стаж керівної роботи (років) 17
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Олевська СПМК-10" завiдувач складом
8) дата обрання та термін, на який обрано

31.03.2011, обрано на 3 роки, згiдно Статуту
9) Опис

Ревiзiйну комiсiю очолює голова, який обирається членами Ревiзiйної комiсiї  з їх числа
простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.
Ревiзiйна комiсiя контролює та перевiряє: виконання прийнятих Загальними зборами рiшень;
виконання рiшень Правлiння та голови Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi,
перевiрка їх вiдповiдностi чинному законодавству i Статуту Товариства;  виконання  Головою
Правлiння рiшень щодо усунення недолiкiв, виявлених ревiзiєю;  вжиття Головою Правлiння
заходiв щодо недопущення непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття вiдповiдних
заходiв до безпосереднiх винуватцiв; правильнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв
перерахувань до бюджету податкiв та iнших обов'язкових платежiв, а також правильнiсть
розрахункiв з банкiвськими установами; використання коштiв Резервного та iнших фондiв, що
формуються за рахунок прибутку;  стан каси i майна Товариства;  iншi дiї по контролю за
фiнансово-господарскою дiяльнiстю Товариства.
Винагорода, в тому числi  в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду
посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 17 рокiв.  Перелiк попереднiх посад:
завiдувач складом ВАТ "Олевська СПМК-10". Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гергало Петро Васильович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 663883 05.04.1999 Олевським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
4) Рік народження 1957
5) Освіта вища
6) Стаж керівної роботи (років) 21
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

майстер  ВАТ "Олевська СПМК-10"
8) дата обрання та термін, на який обрано

31.03.2011, обрано на 3 роки, згiдно Статуту
9) Опис

Ревiзiйна комiсiя контролює та перевiряє: виконання прийнятих Загальними зборами
рiшень;  виконання рiшень Правлiння та голови Правлiння з питань фiнансово-господарської
дiяльностi, перевiрка їх вiдповiдностi чинному законодавству i Статуту Товариства;  виконання
Головою Правлiння рiшень щодо усунення недолiкiв, виявлених ревiзiєю;  вжиття Головою



Правлiння заходiв щодо недопущення непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття
вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв; правильнiсть розрахункiв i дотримання
термiнiв перерахувань до бюджету податкiв та iнших обов'язкових платежiв, а також
правильнiсть розрахункiв з банкiвськими установами; використання коштiв Резервного та iнших
фондiв, що формуються за рахунок прибутку;  стан каси i майна Товариства;  iншi дiї по
контролю за фiнансово-господарскою дiяльнiстю Товариства.
Винагорода, в тому числi  в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду
посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 21 рiк. Перелiк попереднiх посад:
майстер, директор ВАТ "Олевська СПМК-10". Iншi посади на iнших пiдприємсвах не обiймає.

1) Посада Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стужук Людмила Володимирiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 662680 27.01.1999 Олевським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
4) Рік народження 1971
5) Освіта середня спецiальна
6) Стаж керівної роботи (років) 13
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

директор ПАТ "Олевська СПМК-10"
8) дата обрання та термін, на який обрано

31.03.2011, обрано на 3 роки, згiдно Статуу
9) Опис

Ревiзiйна комiсiя контролює та перевiряє: виконання прийнятих Загальними зборами
рiшень;  виконання рiшень Правлiння та голови Правлiння з питань фiнансово-господарської
дiяльностi, перевiрка їх вiдповiдностi чинному законодавству i Статуту Товариства;  виконання
Головою Правлiння рiшень щодо усунення недолiкiв, виявлених ревiзiєю;  вжиття Головою
Правлiння заходiв щодо недопущення непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття
вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв; правильнiсть розрахункiв i дотримання
термiнiв перерахувань до бюджету податкiв та iнших обов'язкових платежiв, а також
правильнiсть розрахункiв з банкiвськими установами; використання коштiв Резервного та iнших
фондiв, що формуються за рахунок прибутку;  стан каси i майна Товариства;  iншi дiї по
контролю за фiнансово-господарскою дiяльнiстю Товариства.
Винагорода, в тому числi  в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду
посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 13 рокiв. Перелiк попереднiх посад:
головний бухгалтер ВАТ "Олевська СПМК-10", директор ПАТ "Олевська СПМК-10". Iншi
посади на iнших пiдприємствах не обiймає.



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові

фізичної особи
або повне

найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,

орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейо-
вані іменні

Привілейо-
вані на

пред'явник
а

6 7 8 9
Директор Шапiро Євгенiй

Геннадiйович
ВМ 972697 14.11.2001
Олевським РВ УМВС України в
Житомирськiй областi

0 0 0 0 0 0

Голова Наглядової
ради

Шапiро Геннадiй
Айзикович

ВМ 282696 23.12.1996
Олевським РВ УМВС України в
Житомирськiй областi

83 816 57,4747 83 816 0 0 0

Член Наглядової
ради

Дубченко Євгенiй
Євгенiйович

ВН 008016 30.07.2002 Олевським
РВ УМВС України в
Житомирськiй областi

6 0,0041 6 0 0 0

Член Наглядової
ради

Михайленко
Валентин Iванович

ВМ 761286 08.10.1999
Олевським РВ УМСВ України в
Житомирськiй областi

2 036 1,3961 2 036 0 0 0

Голова Ревiзiйної
комiсiї

Смерека Вiктор
Дмитрович

ВМ 467754 16.12.1997
Олевським РВ УМВС України в
Житомирськiй областi

2 037 1,3968 2 037 0 0 0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Гергало Петро
Васильович

ВМ 663883 05.04.1999
Олевським РВ УМВС України в
Житомирськiй областi

0 0 0 0 0 0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Стужук Людмила
Володимирiвна

ВМ 662680 27.01.1999
Олевським РВ УМВС України в
Житомирськiй областi

0 0 0 0 0 0

Усього 87 895 60,2717 87 895 0 0 0



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ Місцезнаходження

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейо-
вані іменні

Привілейо-
вані на

пред'явник
а

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата
видачі паспорта,

найменування органу,
який видав паспорт

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейо-
вані іменні

Привілейо-
вані на

пред'явник
а

Шапiро Геннадiй Айзикович ВМ 282696 23.12.1996
Олевським РВ УМВС
України в
Житомирськiй областi

83 816 57,4748 83 816 0 0 0

Усього 83 816 57,4748 83 816 0 0 0



VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів чергові позачергові

X
Дата проведення 14.03.2013
Кворум зборів 69,4
Опис Розглянувши порядку денного:

1. Затвердження звiту директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть
пiдприємства за 2012 рiк.
2. Звiт ревiзiйної комiсiї за пiдсумками роботи пiдприємства за 2012 рiк.
3. Звiт наглядової ради.
Вирiшили:
1. Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства
за 2012 рiк.
2. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками роботи пiдприємства за 2012
рiк.
3. Затвердити звiт наглядової ради.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Змiн у
перелiку питань порядку денного не було. Порядок денний затверджений
Наглядовою радою Товариства. Позачерговi збори не iнiцiювалися та не
скликались



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи

Приватне пiдприємство аудиторська
фiрма "Основа"

Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 30853920
Місцезнаходження 10030, Житомирська обл., м. Житомир,

вул. Київська, б. 74 кв. 58
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

№ 2386

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0412-22-34-67
Факс 0412-22-34-67
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Перевiрка достовiрностi фiнансової

звiтностi за 2013 рiк проводилась
вiдповiдно до умов договору на
проведення аудиту

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

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

АВ № 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон 044-377-70-16
Факс 044-377-70-16
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому

ринку - депозитарна дiяльнiсть
депозитарiю цiнних паперiв

Опис Договiр про обслуговування емiсiї № Е-
3297 укладено 09 березня 2011 року.



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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Фiнтайм"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою
відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 35893230
Місцезнаходження 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 57-

б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

АЕ № 263223

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.10.2013
Міжміський код та телефон 044-581-65-56
Факс 044-581-65-56
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому

ринку - Депозитарна дiяльнiсть, а саме
депозитарна дiяльнiсть депозитарної

установи
Опис Договiр про вiдкриття рахункiв у

цiнних паперах власникам, якi були
зареєстрованими особами у реєстрi
власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ
"Олевська СПМК-10" укладено з ТОВ
"ФIНТАЙМ"



X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій

ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість

(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18.05.2011 №

44/06/1/11
Житомирське
територiальне

управлiння Державної
комiсiї з цiнних

паперiв та фондового
ринку

UA 4000121669 Акція проста
бездокумента

рна іменна

Бездокумент
арні іменні

0,25 145 831 36 457,75 100

Опис

В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно
оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента
здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Iншi цiннi папери Товариством не випускались.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 104/06/1/99 дата реєстрацiї 02.08.1999р., видане Житомирським Територiальним управлiнням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вважається таким, що втратило чиннiсть в зв'язку iз змiною форми iснування цiнних
паперiв та найменування Товариства.



XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Засновником ПАТ "Олевська спецiалiзована пересувна механiзована колона №10" є Держава, в
особi Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України в Житомирськiй областi.
Статутний капiтал Товариства формувався в процесi приватизацiї Державного пiдприємства
"Олевська спецiалiзована пересувна механiзована колона №10", вiдповiдно до рiшення (наказу)
РВ ФДМУ в Житомирськiй областi вiд 12 березня 1996 року №44, шляхом перетворення
державного пiдприємства у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до ЗУ "Про
приватизацiю державних пiдприємств", "Про господарськi товариства" та iнших законодавчих
актiв. ПАТ "Олевська спецiалiзована пересувна механiзована колона №10" є правонаступником
ВАТ "Олевська спецiалiзована пересувна механiзована колона №10", рiшення про змiну типу
Товариства прийнято вiдповiдно до Протоколу загальних зборiв акцiонерiв №2 вiд 31.03.2011
року.
Фактiв злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу протягом звiтного перiоду не було

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
Керiвництво пiдприємством здiйснює директор Товариства. Органiзацiйна структура - лiнiйна.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв товариство не
має. Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не було.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних  працiвникiв  облiкового складу - 1 особи. Середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб , якi працюють за сумiсництвом,  чисельнiсть
працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) не облiковується.
Фонд оплати працi у звiтному роцi становив - 30 тис. грн. у попередньому - 26 тис. грн. Фонд
оплати працi у звiтному роцi збiльшився на 15% порiвняно з попереднiм.
Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв
операцiйним потребам пiдприємства не розроблялась.

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.

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



Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї 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)
Попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк було складено управлiнським персоналом iз
використанням концептуальної основи спецiального призначення, що ?рунтується на
застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ". Попередня
фiнансова звiтнiсть складалась з метою формування iнформацiї, яка була використана  для
пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом
на 31.12.2013 р.
Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року
вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1. Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим
звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2013 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть
Товариства складатиметься вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом)
з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз'яснень Комiтету з тлумачень
мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз'яснень Постiйного комiтету з
тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на
дату складання фiнансової звiтностi.
Вiдповiдно до МСФЗ 1, Пiдприємство використовувало однакову облiкову полiтику при
складаннi попередньої фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ та протягом усiх перiодiв,
представлених у першiй повнiй фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ.
Фiнансова звiтнiсть була складена на основi принципу iсторичної вартостi. Пiдготовлена на
основi припущення, що Пiдприємство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi у найближчому майбутньому.
Пiдприємство використовує такi методики оцiнки, якi є прийнятними в обставинах, що склалися
i для яких доступнi данi, достатнi для оцiнки справедливої вартостi, при цьому максимально
використовуються прийнятнi вихiднi данi за результатами спостережень. Пiдприємство визначає
полiтику i процедури як для перiодичної оцiнки справедливої вартостi так i для одноразової
оцiнки вартостi активiв (у разi наявностi та необхiдностi оцiнки активiв, наприклад, призначених
для розподiлу у складi дiяльностi, що припиняється). Для оцiнки значних активiв таких, як
об'єкти нерухомостi, фiнансовi активи, що утримуються для продажу, умовнi винагороди, у разi
доцiльностi, залучаються зовнiшнi оцiнювачi. Рiшення про необхiднiсть залучення зовнiшнiх
оцiнювачiв приймається щорiчно, найвищим управлiнським персоналом Пiдприємства, пiсля
обговорення та затвердження такого рiшення. На кожну звiтну дату керiвництво оцiнює та
аналiзує змiни вартостi активiв i зобов'язань. Справедлива вартiсть є цiною, яка була б отримана
вiд продажу активу або виплачена за передачу зобов'язання в рамках угоди, що здiйснюється у
звичайному порядку мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Оцiнка справедливої вартостi
передбачає, що угода по продажу активу (передачi зобов'язання) вiдбувається: - або на
основному ринку для даного активу (зобов'язання); - або, в умовах вiдсутностi основного
(активного) ринку, на найбiльш прийнятному ринку для даного активу (зобов'язання).
Справедлива вартiсть активу (зобов'язання) оцiнюється з використанням припущень, якi
передбачають, що учасники ринку дiють у своїх кращих iнтересах.
Знос розраховується як зменшення вартостi активiв, крiм землi, до їх оцiночної залишкової
вартостi, якщо така iснує. Нарахування зносу починається, коли активи готовi до їх цiльового
використання. Знос нараховується за лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного
використання вiдповiдних активiв.
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї
товарiв, що будуть проданi окремо. Собiвартiсть визначається за середньозваженим методом.
Вартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi
витрати на оплату працi i вiдповiднi виробничi витрати. Фiнансовi iнвестицiї не облiковуються.



Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
У 2013 роцi Пiдприємство не здiйснювало жодного iз видiв дiяльностi за кодами КВЕД, що
стосуються виробництва. Предметом дiяльностi Товариства у звiтному роцi є неспецiалiзована
оптова  торгiвля, а саме вiдбувався продаж наявних оборотних активiв (запасiв). Реалiзацiя
здiйснювалась на ринку України. Операцiї у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдсутнi.
Цiноутворення на Пiдприємствi залежить вiд наступних факторiв: вартостi матерiально-
технiчних ресурсiв; зносу обладнання та конкурентно-спроможностi продукцiї (товарiв) на
ринку збуту. Дохiд вiд реалiзацiї звiтного року склав - 29 тис. грн.

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
Суттєвого придбання або вiдчуження активiв за останнi 5 рокiв Товариство не здвйснювало.
Будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з господарською дiяльнiсть товариство не
планує.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом
звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація Пов'язаною особою ПАТ "Олевська СПМК 10" визначено акцiонера Шапiро
Г.А., який володiє пакетом акцiй бiльше 10% статутного фонду - 83 816 шт. акцiй - 57,4748%
статутного капiталу та управлiнський персонал. Операцiї купiвлi - продажу iз зазначеними
пов'язаними особами у 2013 роцi не здiйснювались. Управлiнський персонал Пiдприємства не
отримував будь - яких винагород окрiм плати в межах трудових вiдносин вiдповiдно до
трудового законодавства та штатного розкладу.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани



капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
За даними фiнансової звiтностi пiдприємства станом на 31.12.2013 року на балансi
облiковуються основнi засоби (за первiсною вартiстю), а саме:
Будинки, споруди, передавальнi пристрої - 179 тис. грн., Машини та обладнання - 15 тис. грн.,
Транспортнi засоби - 45 тис. грн.,
Разом первiсна вартiсть основних засобiв: 239 тис. грн.
Необоротнi активи вiдображенi в Фiнансовiй звiтностi за iсторичною собiвартiстю, що
визначена як рiзниця мiж первiсною вартiстю та накопиченим зносом.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом виходячи зi встановленого строку
корисного використання об'єктiв. У 2013 роцi встановленi строки корисного використання
об'єктiв основних засобiв Пiдприємством не переглядались, знос за рiшенням керiвництва зе
нараховувався. Накопичена амортизацiя становить 77,97% первiсної вартостi основних засобiв.
У 2013 роцi Пiдприємством не виявлено ознак знецiнення об'єктiв основних засобiв.
Станом на 31 грудня 2013 року основнi засоби, призначенi для продажу вiдсутнi.
Згiдно Державного акту I-ЖТ №002152 вiд 27.12.2001 станом на 31.12.2012 у постiйному
користуваннi  ПАТ "Олевська спецiалiзована пересувна механiзована колона №10" перебуває
земельна дiлянка площею 0,6990 га, земля надана у постiйне користування для виробничих
потреб. Пiдприємство сплачує земельний податок вiдповiдно до нормативної грошової оцiнки
землi, згiдно з вимогами чинного законодавства.
Власної (викупленої) земельної дiлянки ПАТ "Олевська СПМК 10"  не має, тому за даними
облiку та балансу вартiсть земельних дiлянок не облiковується.
Основнi засоби Товариства знаходяться за мiсцезнаходженням пiдприємства. Особливостей по
екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не
спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або
удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi
вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та
очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Основною проблемою є необхiднiсть оновлення основних засобiв виробництва, яке стримується
високою цiною на нове обладнання. Обмеження ринку збуту, що зумовлене низькою
платоспроможнiстю покупцiв.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
У 2013 роцi на товариство накладено штрафну санкцiю Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв
та фондового ринку, згiдно Постанов №1866-ЦД-3-Е, №1867-ЦД-3-Е, №1868-ЦД-3-Е вiд
21.08.2013 року за правопорушення на ринку цiнних паперiв на загальну суму 5100,00 грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Товариство фiнансує дiяльнiсть на умовах самоокупностi та госпрозрахунку. Робочого капiталу
достатньо для поточних потреб, фахiвцi емiтента не проводили оцiнки шляхiв покращення
лiквiдностi



Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець звiтного перiоду, Товариство не має укладених, але не виконаних договорiв.

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)
Планується вiдновлення виробничої дiяльностi Товариством.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiджень та розробок протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало.

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його
посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних
вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі
відсутності судових справ про це зазначається
Судових справ, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства або його посадовi
особи, у звiтному перiодi не порушувалось.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та
результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня



XII. Інформація про господарську та фінансову 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: 67 67 0 0 67 67
будівлі та споруди 65 65 0 0 65 65
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 2 2 0 0 2 2
інші 0 0 0 0 0 0

2. Невиробничого
призначення: 0 0 0 0 0 0

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0

Усього 67 67 0 0 67 67

Опис

Класифiкацiя основних засобiв здiйснена вiдповiдно МСФЗ. Термiни
користування ОЗ: Група 3 - Будiвлi,споруди,передавальнi пристрої 10-
20 рокiв; Група 5-Транспортнi засоби 5-7 рокiв.  Умови використання
об'єктiв кожної групи ОЗ визначенi законодавством України,
внутрiшнiми положеннями пiдприємства та технiчною документацiєю
окремого об'єкта ОЗ.
За даними фiнансової звiтностi пiдприємства станом на 31.12.2013 року
на балансi облiковуються основнi засоби (за первiсною вартiстю), а
саме:
Будинки, споруди, передавальнi пристрої - 179 тис. грн., Машини та
обладнання - 15 тис. грн., Транспортнi засоби - 45 тис. грн.,
Разом первiсна вартiсть основних засобiв: 239 тис. грн.
Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2013
року становить 172 тис. грн. Ступiнь зносу - 77,97%. У 2013 роцi
встановленi строки корисного використання об'єктiв основних засобiв
Пiдприємством не переглядались, знос за рiшенням керiвництва не
нараховувався.
Змiн у вартостi основних засобiв не вiдбувалось. Основнi засоби, щодо
яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права
власностi та переданi у заставу на пiдприємствi станом на 31.12.2013 р.
вiдсутнi.



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів
(тис.грн)

-1 118 1 082

Статутний капітал (тис.грн) 36 36
Скоригований статутний капітал
(тис.грн)

36 36

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв за звiтний та попереднiй роки проводиться на пiдставi
Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 485 вiд 17.11.2004р.
"Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств".
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка
визначається шляхом вирахуванням iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його
зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок Статутний капiтал товариства складає 36 тис. грн. Вартiсть чистих активiв пiдприємства,
станом на 31 грудня 2013 року має вiд'ємне значення та складає (1118) тис. грн. Таким
чином, вартiсть чистих активiв значно нижча вiд статутного капiталу.
Чистi активи (активи - зобов'язання) у попереднiх перiодах:
на 31.12.2011 року - (1034) тис. грн.;
на 31.12.2012 року - (1082) тис. грн.
Вiдповiдно до статтi 155 пункту 3 Цивiльного Кодексу України зi змiнами та
доповненнями, внесеними Законом України вiд 19 червня 2003 року №980-IV: "Якщо
пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих
активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство
зобов'язано оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати
вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв
товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого
законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї."



3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань Дата
виникнення

Непогашена
частина

боргу (тис.
грн)

Відсоток за
користування

коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском): X 0 X X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском): X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском): X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):

X 0 X X

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

X 0 X X

Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній
основі X 0 X X

Інші зобов'язання X 1 411 X X
Усього зобов'язань X 1 411 X X
Опис Станом на 31.12.203 року розмiр зобов'язань є реальним i

складав 1411 тис. грн., у тому числi:
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
товари, роботи, послуги - 1299 тис.грн.
розрахунками зi страхування - 1 тис.грн.
розрахунками з оплати працi - 2 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання - 109 тис.грн.

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

Дата
виникнення

події

Дата оприлюднення
Повідомлення

(Повідомлення про
інформацію) у

загальнодоступній
інформаційній базі

даних Комісії

Вид інформації

1 2 3
02.01.2013 02.01.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента



Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2011 1 0
2 2012 1 0
3 2013 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори X

Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше
(запишіть)

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

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше
(запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства X

Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора) X



Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше

(запишіть)
Позачерговi збори у звiтному перiодi Товариство не скликало.

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)

Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні

Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інше
(запишіть)

Комiтети у складi Наглядової ради не створювались.

Інше
(запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні) ні

Яким чином 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
(запишіть)

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) X

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)

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?

Загальн
і збори
акціоне

рів

Наглядов
а рада

Виконав
чий

орган

Не
належит

ь до
компете

нції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії) так так ні ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) так так ні ні

Затвердження річного фінансового звіту або
балансу або бюджету так ні ні ні



Обрання та відкликання та припинення
повноважень голови та членів виконавчого
органу

ні так ні ні

Обрання та припинення повноважень голови
та членів наглядової радиня так ні 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 ні ні ні так

Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу

ні так ні ні

Прийняття рішення про додатковий випуск
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 так ні 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) ні

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 акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть)

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

Інформація
розповсюджує

ться на
загальних

зборах

Публікуєт
ься у
пресі,

оприлюдн
юється в
загальнод

Документи
надаються

для
ознайомлен

ня
безпосеред

Копії
докумен

тів
надають

ся на
запит

Інформаці
я

розміщуєт
ься на

власній
інтернет-



оступній
інформаці
йній базі

даних
НКЦПФР
про ринок

цінних
паперів

ньо в
акціонерно

му
товаристві

акціонер
а

сторінці
акціонерн

ого
товариства

Фінансова звітність,
результати діяльності так так так так так

Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
та більше статутного
капіталу

ні так так так так

Інформація про склад
органів управління
товариства

так так так так так

Статут та внутрішні
документи 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 так так ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні

Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше
(запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) так



З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше
(запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше
(запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
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 10
відсотків голосів X

Інше
(запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років?



Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс
принципiв, правил корпоативного управлiння Товариство не приймало.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: Кодекс принципiв, правил корпоативного управлiння Товариство не приймало та
не оприлюднювало.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
Кодекс принципiв, правил корпоативного управлiння Товариство не приймало.



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство
аудиторська фiрма "Основа"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків -
фізичної особи)

30853920

Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

10030 м. Житомир, вул.
Київська, б.74, кв.58

Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України

№ 2386, 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ
ЗВIТНОСТI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"Олевська спецiалiзована пересувна механiзована колона №10" за 2013 рiк
Адресат:
Акцiонери та керiвництво ПАТ "Олевська СПМК 10"
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Основнi вiдомостi про емiтента:

Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство "Олевська спецiалiзована пересувна
механiзована колона №10".
Скорочена назва: ПАТ "Олевська СПМК 10" (далi - Пiдприємство та/або Товариство).
Iдентифiкацiйний код, зазначений в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних
осiб - пiдприємцiв: 05452770.
Мiсцезнаходження:  Україна, 11001, Житомирська область, Олевський район, м. Олевськ,
вулиця Покальчука, будинок 15.
Вiдомостi про державну реєстрацiю: Пiдприємство зареєстроване Олевською районною
державною адмiнiстрацiєю Житомирської областi, дата первинної реєстрацiї 22.10.1993 року.
Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiї А01 №529842.

Основнi види дiяльностi за КВЕД (згiдно довiдки ДССУ №706226 вiд 14.06.2013):
- неспецiалiзована оптова торгiвля (46.90),
- лiсопильне та стругальне виробництво (16.10),
- виробництво дерев'яної тари (16.24)
- оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно - технiчним
обладнанням (46.73).

Лiцензiї та патенти протягом перiоду, що перевiряється Пiдприємство не одержувало.
Дiяльностi, що потребує спецiальних дозвiльних документiв не здiйснювало



Чисельнiсть персоналу на 31.12.2013 року - 1 особа.

Банкiвськi реквiзити: п/рах. 26000214418 в АТ "Райффайзен Банк-Аваль"  МФО 380805.
Пiдприємство перебуває на облiку в органах державної податкової служби, було
зареєстроване платником податку на прибуток на загальних пiдставах, платником податку на
додану вартiсть.
Склад та кiлькiсть акцiонерiв: на 31.12.2013 акцiї Товариства розмiщенi серед акцiонерiв
фiзичних осiб в кiлькостi 31 (тридцять одна) особа, якi володiють 145.831  шт. акцiй, що
складає 100,00%  статутного капiталу.
Iнформацiя про проведення загальних зборiв акцiонерiв: черговi збори вiдбулися 14 березня
2013 року, вiдповiдно до Протоколу №2, згiдно з порядком денним, затвердженi звiти органiв
управлiння Пiдприємства та рiчний звiт за 2012 р.

Обсяг аудиторської перевiрки

Аудит було здiйснено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду,
iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА); Закону України "Про
аудиторську дiяльнiсть" № 3125-XII вiд 22.04.1993 р. зi змiнами та доповненнями, в редакцiї
Закону №140-V вiд 14.09.2006 р.; Кодексу етики професiйних бухгалтерiв; Вимог до
аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв
облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням НКЦПФР № 1360 вiд 29.09.2011 р.,
зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096 (далi - Вимоги
Комiсiї) та iнших чинних нормативних документiв, що регулюють аудиторську практику та
ведення бухгалтерського облiку.

Iнформацiйнi та цифровi матерiали, що перевiрялись пiд час проведення аудиту

Установчi, реєстрацiйнi, правовстановлюючi, дозвiльнi документи ПАТ "Олевська СПМК10",
фiнансовi звiти за 2012, 2013 роки, головна книга за 2012, 2013 рр., журнали-ордери по
рахунках облiку, регiстри синтетичного та аналiтичного облiку, договори (контракти) з
контрагентами первиннi документи, iнша фiнансова iнформацiя.

I. Звiт щодо фiнансової звiтностi

Незалежним сертифiкованим аудитором, директором ПАФ "Основа" Стасюк Надiєю
Володимирiвною, проведено аудит повного комплекту фiнансової звiтностi ПАТ "Олевська
СПМК 10", що додається, яка включає:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2013 року (Форма №1) з валютою 293 тис.
грн.,
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2013 рiк (Форма №2) зi
збитком за звiтний рiк (36) тис. грн.,
- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2013 рiк (Форма №3),

- Звiт про власний капiтал за 2013 рiк (Форма №4),
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та
iншi пояснювальнi примiтки), (далi - Фiнансова звiтнiсть).

Цю Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом з використанням
концептуальної основи загального призначення, що ?рунтується на застосуваннi вимог
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi разом - МСФЗ) та є концептуальною
основою достовiрного подання.



Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї Фiнансової звiтностi вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який
управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання Фiнансової
звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Посадовою особою Пiдприємства вiдповiдальною за пiдготовку та представлення Фiнансової
звiтностi є директор Шапiро Є.Г.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Вiдповiдальнiстю  аудитора є висловлення думки щодо цiєї Фiнансової звiтностi на основi
результатiв аудиту. Аудит проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi
стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й
виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що Фiнансова звiтнiсть не мiстить
суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв
щодо сум i розкриттiв у Фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження
аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень Фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи
внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом
господарювання Фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної
облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та
загального подання Фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення
модифiкованої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Обставини, що призвели до модифiкацiї думки аудитора:
- обмеження обсягу роботи аудитора - проведення iнвентаризацiї без участi аудитора,
- незгода з управлiнським персоналом стосовно методу застосування облiкової полiтики,
а саме той факт, що Фiнансову звiтнiсть Товариства складено з урахуванням окремих норм
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, ми не мали можливостi отримати достатнi
аудиторськi докази, необхiднi для перевiрки достовiрного розкриття iнформацiї стосовно того,
чи були б необхiднi суттєвi коригування вартостi активiв та капiталу, за умови проведення
Пiдприємством та вiдображення в звiтностi оцiнки основних засобiв,
- облiковi записи Пiдприємства свiдчать про те, що управлiнський персонал не
вiдобразив в облiку та звiтностi нарахування зносу основних засобiв, що є вiдхиленням вiд
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, розрахована нами сума складає 18 тис. грн.,
вважаємо, що маємо пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для
висловлення умовно-позитивної думки", Фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх
суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ "Олевська СПМК 10" станом на 31 грудня 2013 р. та
його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату,
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.



Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання

Не змiнюючи нашої думки стосовно Фiнансової звiтностi ми звертаємо увагу на iснування
ризикiв подальшого функцiонування Товариства. Наразi такi ризики обумовленi зовнiшнiми
чинниками, якi пов'язанi з полiтичною та економiчною ситуацiєю в Українi; з можливими
змiнами законодавства у сферах регулювання фондового ринку, господарської дiяльностi
пiдприємств, оподаткування; з iншими чинниками.

За результатами проведених аудиторських процедур, вважаємо, що iснує суттєва
невизначенiсть, яка може поставити пiд сумнiв здатнiсть Товариства безперервно
продовжувати дiяльнiсть, оскiльки Пiдприємство може бути не в змозi реалiзувати свої активи
та погасити зобов'язання в звичайному ходi бiзнесу. Фiнансова звiтнiсть та примiтки до неї не
повнiстю розкривають iнформацiю про цей факт.

Товариство обрало датою переходу на МСФЗ 1 сiчня 2011 року. Цей аудиторський висновок
(звiт незалежного аудитора) може бути представлено Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку.

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних  актiв

Додатково до висловлення думки про Фiнансову звiтнiсть i вiдповiдно до п.2.7. Вимог до
аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами  цiнних паперiв, затверджених
рiшення ДК ЦПФР №1360 вiд 29.09.2011р., обов'язком аудитора є  висловлення  думки
стосовно  наступної iнформацiї.

1. Статутний капiтал товариства складає 36 тис. грн. Вартiсть чистих активiв Пiдприємства,
розрахована згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку вiд 17 листопада 2004 року № 485 станом на 31 грудня 2013 року має вiд'ємне значення
та складає (1118) тис. грн. Таким чином, вартiсть чистих активiв значно нижча вiд статутного
капiталу.

Чистi активи (активи - зобов'язання) у попереднiх перiодах:
на 31.12.2011 року - (1034) тис. грн.;
на 31.12.2012 року - (1082) тис. грн.
Вiдповiдно до статтi 155 пункту 3 Цивiльного Кодексу України зi змiнами та доповненнями,
внесеними Законом України вiд 19 червня 2003 року №980-IV: "Якщо пiсля закiнчення
другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного
товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язано оголосити про
зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у
встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд
мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає
лiквiдацiї."

2. Емiтентом розкривається та подається до Комiсiї разом з Фiнансовою звiтнiстю iнша
iнформацiя, склад якої передбачено "Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв" вiд 03.12.2013р. №2826. Iнша  iнформацiя,  яку  ПАТ "Олевська СПМК 10"
має  намiри  розкрити  та  подати  до НКЦПФР  разом  з  Фiнансовою  звiтнiстю,  не  мiстить
суттєвих  невiдповiдностей  даним Фiнансової звiтностi, що пiдлягала аудиту.

3. Значний правочин - це правочин (крiм правочину з розмiщення Товариством власних акцiй),



вчинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його
предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi. Для  Пiдприємства на 2013 рiк таким вартiсним критерiєм
являється сума 36,2 тис. грн. В процесi проведення аудиту встановлено, що у звiтному перiодi
керiвництвом товариства не учинялось жодного значного правочину.

4. Органами корпоративного управлiння Товариства є:
загальнi збори акцiонерiв - вищий орган;
наглядова рада - контролюючий та регулюючий орган;
директор - виконавчий орган;
ревiзiйна комiсiя - контролюючий орган.
Комiтет з питань аудиту в акцiонерному товариствi не утворювався, Наглядовою радою
рiшення про запровадження на Пiдприємствi посад корпоративного секретаря та внутрiшнього
аудитора не приймалось. Пiд час планування i виконання аудиторських процедур, аудитором
проведено оцiнку стану корпоративного управлiння для висловлення думки щодо його впливу
на повноту та вiдповiднiсть Фiнансової звiтностi Товариства, а не з метою висловлення думки
щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння вимогам чинного законодавства
України. Аудитором не виявлено суттєвих подiй (фактiв) що могли б свiдчити про те, що
твердження управлiнського персоналу щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння, у
тому числi стану внутрiшнього контролю, в усiх суттєвих аспектах, не вiдповiдає вимогам
чинного законодавства.

5. Пiд час планування i виконання аудиторських процедур, аудитором проведено
iдентифiкацiю i оцiнку ризикiв суттєвого викривлення Фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства,
при аудитi фiнансової звiтностi", для визначення їх впливу на повноту та вiдповiднiсть
Фiнансової звiтностi Товариства шляхом розгляду заходiв внутрiшнього контролю, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства.
Вiдповiдно, аудитором не виявлено суттєвих фактiв, пов'язаних з iдентифiкацiєю та оцiнкою
ризикiв суттєвого викривлення Фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, якi потребують
розкриття в цьому аудиторському висновку (звiтi незалежного аудитора). На думку аудитора,
твердження управлiнського персоналу про те, що Фiнансовi звiти не мiстять викривлень
внаслiдок шахрайства - наведено достовiрно.

6. З метою оцiнки загального фiнансового стану Товариства на звiтну дату, розраховано
вiдповiднi показники, якi наведено нижче.

№ п/п Показники На 31.12.2012На 31.12.2013Норматив
1 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 0,204 0,160 1,0 - 2,0
2 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,001 0,000 0,25 - 0,5
3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi -2,989 -3,816 0,25 - 0,5
4 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) -0,749 -0,792
0,5 - 1,0
Вiдповiдно до значень розрахованих вище коефiцiєнтiв є пiдстави охарактеризувати загальний
фiнансовий стан Товариства на 31.12.2013р., як критичний.

Дiяльнiсть Пiдприємства впродовж 3-х рокiв поспiль збиткова, не рентабельна та не має
тенденцiї до покращення. Фiнансовий стан не задовiльний, власний капiтал має вiд'ємне
значення, показники-iндикатори фiнансового стану не вiдповiдають встановленим в Українi
позитивним значенням, зобов'язання перевищують вартiсть наявних активiв Товариства у 4,8
рази. Враховуючи вищенаведенi обставини та подiї, аудитор висловлює думку про iснування



суттєвої невизначеностi стосовно здатностi суб'єкта господарювання безперервно
продовжувати дiяльнiсть (за МСА 570 "Безперервнiсть").

При цьому аудитор не може передбачити майбутнi подiї чи обставини, якi можуть спричинити
погiршення показникiв дiяльностi Пiдприємства у наступних перiодах. Аудитор не несе
вiдповiдальностi за виконання аудиторських процедур або запити щодо Фiнансових звiтiв
пiсля дати аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора). Протягом перiоду з дати
аудиторського висновку до дати опублiкування Фiнансових звiтiв вiдповiдальнiсть за
iнформування аудитора про факти, якi можуть вплинути на Фiнансовi звiти, несе керiвництво
Пiдприємства

7. В суттєвих аспектах активи, зобов'язання, власний капiтал, доходи та витрати дiяльностi,
рух грошових коштiв класифiкованi та оцiненi у Фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСФЗ.
Детальнi розкриття, iнформацiї про операцiї з пов'язаними особами, подiї пiсля дати балансу
наведенi у вiдповiдних примiтках до рiчної фiнансової звiтностi. Обсяг розкриття вiдповiдає
вимогам МСФЗ.

Iнформацiя про аудиторську фiрму
Повне найменування юридичної особи згiдно установчих документiв: Приватне пiдприємство
аудиторська фiрма "Основа".
Скорочене найменування: ПАФ "Основа".
Код ЄДРПОУ:  30853920.
Вiдомостi про державну реєстрацiю: дата державної реєстрацiї юридичної особи -
12.04.2000р., орган, що здiйснив реєстрацiю:  Виконком Житомирської мiської Ради, № запису
1 305 107 0002 006987.
Найменування дозвiльних документiв на право здiйснення аудиторської дiяльностi: Свiдоцтво
про включення до Реєстру  аудиторських фiрм №2386, рiшення АПУ №98 вiд 26.01.01, чинне
до 23.12.2015.
Мiсцезнаходження фiрми, контактний телефон: 10030, Україна,  м. Житомир, вул. Київська,
б.74, кв.58 тел. (412) 22-34-67, (097)505-77-30.

Основнi  вiдомостi  про умови договору на проведення аудиту:
- дата та номер договору на проведення аудиту №13/14 вiд 20.02.2014 р.,
- дата початку та дата закiнчення проведення аудиту з 03.03.2014 р. по 02.04.2014 р.
Незалежний аудитор, директор ПАФ "Основа"  Н.В. Стасюк
(сертифiкат серiї  А №007096  вiд 27 жовтня 1999 року,  чинний до 27 жовтня 2018 року)



КОДИ
Дата 01.01.2014

Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство "Олевська
спецiалiзована пересувна механiзована
колона № 10"

за ЄДРПОУ 05452770

Територія Житомирська область, м.Олевськ за КОАТУУ 1824410100
Організаційно-
правова форма
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної
діяльності Неспеціалізована оптова торгівля за КВЕД 46.90

Середня кількість працівників: 1
Адреса, телефон: 11001 м. Олевськ, вул. Покальчука, буд. 15, 0235-2-15-65
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2013 p.
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 0 0
первісна вартість 1001 0 0
накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 0 )

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби 1010 67 67

первісна вартість 1011 239 239
знос 1012 ( 172 ) ( 172 )

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 ( 0 ) ( 0 )

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших

підприємств 1030 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах 1065 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0



Усього за розділом I 1095 67 67
II. Оборотні активи

Запаси 1100 11 5
Виробничі запаси 1101 11 5
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги 1125 283 219

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 0 0
з бюджетом 1135 0 2
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 1
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1 0
Готівка 1166 1 0
Рахунки в банках 1167 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:

резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0

Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 295 226

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття 1200 0 0

Баланс 1300 362 293

Пасив Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 36 36
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 146 146
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1 264 -1 300
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0



Усього за розділом I 1495 -1 082 -1 118
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 0 0
у тому числі:

резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
резерв незароблених премій 1533 0 0
інші страхові резерви 1534 0 0

Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 1 312 1 299
розрахунками з бюджетом 1620 1 0
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 2 1
розрахунками з оплати праці 1630 6 2
одержаними авансами 1635 0 0
розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
страховою діяльністю 1650 0 0

Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 123 109
Усього за розділом IІІ 1695 1 444 1 411
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 362 293

Керівник Шапiро Є.Г.

Головний бухгалтер не призначено



КОДИ
Дата 01.01.2014

Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство "Олевська
спецiалiзована пересувна механiзована
колона № 10"

за ЄДРПОУ 05452770

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 2013 рік
Форма №2

І. Фінансові результати
Код за ДКУД 1801003

Стаття Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) 2000 0 0

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій 2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:

прибуток 2090 0 0

збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань 2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 29 74
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю 2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції 2122 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 31 ) ( 26 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 32 ) ( 94 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю 2181 0 0

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції 2182 0 0

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 0 0

збиток 2195 ( 34 ) ( 46 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )



Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290 0 0

збиток 2295 ( 34 ) ( 46 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2 -1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування 2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 0 0

збиток 2355 ( 36 ) ( 47 )
II. Сукупний дохід

Стаття Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств 2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом 2455 ( 0 ) ( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -36 -47

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 0 19
Витрати на оплату праці 2505 30 26
Відрахування на соціальні заходи 2510 11 7
Амортизація 2515 0 0
Інші операційні витрати 2520 4 68
Разом 2550 45 120

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 145 831 145 831
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 145 831 145 831
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0,250000 -0,320000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію 2615 -0,250000 -0,320000

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00
Керівник Шапiро Є.Г.
Головний бухгалтер не призначено



КОДИ
Дата 01.01.2014

Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство "Олевська
спецiалiзована пересувна механiзована
колона № 10"

за ЄДРПОУ 05452770

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2013 рік
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття
Код

рядка
За звітний

період
За аналогічний

період
попереднього

року
1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 48 59
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 19 16
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025 0 0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 44 20
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 22 ) ( 43 )
Праці 3105 ( 33 ) ( 25 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 14 ) ( 10 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 10 ) ( 13 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 1 ) ( 1 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану
вартість 3117 ( 4 ) ( 8 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і
зборів 3118 ( 5 ) ( 4 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 33 ) ( 3 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1 1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



фінансових інвестицій 3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0

Надходження від отриманих:
відсотків 3215 0 0
дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0
Витрачання  на придбання:

фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві 3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0
Витрачання  на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -1 1
Залишок коштів на початок року 3405 1 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 1

Керівник Шапiро Є.Г.

Головний бухгалтер не призначено



КОДИ
Дата 01.01.2014

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Олевська
спецiалiзована пересувна механiзована колона № 10" за ЄДРПОУ 05452770

Звіт про власний капітал
За 2013 рік
Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття Код рядка
Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

Нерозподіл
ений

прибуток
(непокрити
й збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 36 0 146 0 -1 264 0 0 -1 082
Коригування:
Зміна облікової політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на
початок року

4095 36 0 146 0 -1 264 0 0 -1 082

Чистий прибуток (збиток)
за звітний період

4100 0 0 0 0 -36 0 0 -36

Інший сукупний дохід за
звітний період

4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка)
необоротних активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0



зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення заборгованості з
капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених
акцій

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплених
акцій

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної
вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -36 0 0 -36
Залишок на кінець року 4300 36 0 146 0 -1 300 0 0 -1 118

Керівник Шапiро Є.Г.

Головний бухгалтер не призначено



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013
ПАТ «ОЛЕВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №10»

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Основні юридичні дані

Публічне акціонерне товариство «Олевська спеціалізована пересувна механізована
колона №10» (далі – Товариство або Підприємство) є юридичною особою, створеною
відповідно до законодавства України.
Повне найменування Публічне акціонерне товариство «Олевська

спеціалізована пересувна механізована колона
№10»

Скорочене найменування «Олевська СПМК 10»
ЄДРПОУ 05452770
Відомості про державну реєстрацію Підприємство зареєстроване Олевською

районною державною адміністрацією
Житомирської області дата первинної
реєстрації 22.10.1993 року.  Видано Свідоцтво
про державну реєстрацію юридичної особи
серії А01 №529842

Вищий орган управління загальні збори акціонерів
Види діяльності Неспеціалізована оптова торгівля, лісопильне

та стругальне виробництво, виробництво
дерев’яної тари,оптова торгівля деревиною,
будівельними матеріалами та санітарно –
технічним обладнанням, інші види відповідно
до Статуту та довідки ДСУ

Адреса (місцезнаходження), телефон
Україна, 11001, Житомирська область,
Олевський район, м. Олевськ, вулиця
Покальчука, будинок 15.

Банківські реквізити № 26000214418 в АТ «Райффайзен Банк-
Аваль»  МФО 380805

Система оподаткування Підприємство перебувало на загальній системі
оподаткування, зареєстроване платником
податку на додану вартість (свідоцтво
№100337826, індивідуальний податковий
номер 054527706173)

Чисельність персоналу на 31.12.2013 1
Керівник підприємства Шапіро Є. Г.
Головний бухгалтер не призначено

Історична довідка
ПАТ «Олевська СПМК 10» створене в процесі приватизації Державного підприємства

«Олевська СПМК 10», відповідно до рішення (наказу) РВ ФДМУ в Житомирській області від 12
березня 1996 року №44, шляхом перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне
товариство відповідно до ЗУ «Про приватизацію державних підприємств», «Про господарські
товариства» та інших законодавчих актів. ПАТ «Олевська СПМК 10» є правонаступником ВАТ
«Олевська СПМК 10».



Фактів злиття, поділу, приєднання, перетворення на Підприємстві не відбувалось.
ПАТ «Олевська СПМК 10» не має філій, дочірніх підприємств, інших відокремлених
підрозділів.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності Підприємством використовуються
власні виробничі, офісні, складські приміщення.

Предмет діяльності, характеристика продукції, ціноутворення
У 2013 році Підприємство не здійснювало жодного із видів діяльності за кодами КВЕД,

що стосуються виробництва. Предметом діяльності Товариства у звітному році є
неспеціалізована оптова торгівля, а саме відбувався продаж наявних оборотних активів
(запасів). Реалізація здійснювалась на ринку України. Операції у сфері зовнішньоекономічної
діяльності відсутні. Ціноутворення на Підприємстві залежить від наступних факторів: вартості
матеріально-технічних ресурсів; зносу обладнання та конкурентно-спроможності продукції
(товарів) на ринку збуту.

2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Функціональною валютою звітності є гривня «грн». Звітність складена в тисячах гривень.
Ця фінансова звітність є першою фінансовою звітністю, складеною відповідно до МСФЗ.

Попередню фінансову звітність за 2012 рік було складено управлінським персоналом із
використанням концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на
застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Попередня
фінансова звітність складалась з метою формування інформації, яка була використана  для
підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом
на 31.12.2013 р.

Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня
2012 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1.

Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується
31 грудня 2013 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складатиметься відповідно до
вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку, та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а
також відповідно роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з
міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.

Відповідно до МСФЗ 1, Підприємство використовувало однакову облікову політику при
складанні попередньої фінансової звітності згідно МСФЗ та протягом усіх періодів,
представлених у першій повній фінансової звітності згідно з МСФЗ.

Фінансова звітність була складена на основі принципу історичної вартості.
Підготовлена на основі припущення, що Підприємство здатне продовжувати свою діяльність на
безперервній основі у найближчому майбутньому.

3. УМОВИ, В ЯКИХ ФУНКЦІОНУЄ ПІДПРИЄМСТВО

Економіка України схильна до негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та
економічного спаду. Останні місяці звітного 2013 року пов’язані із політичною не стабільністю.
Стабільність економіки в майбутньому в значній мірі залежить від проведення урядом України
реформ і від ефективності прийнятих економічних, фінансових та монетарних заходів. В той час
як керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних та можливих заходів для підтримки
економічної стабільності Підприємства в умовах, що склалися, подальше погіршення ситуації у
зазначених вище галузях може мати негативний вплив на результати та фінансовий стан
Підприємства, який неможливо достовірно визначити на цей момент.



4. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ АБО ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТІВ ТА
ІНТЕРПРИТАЦІЙ

РМСБО опублікував ряд нових стандартів та інтерпретацій, обов'язкових для облікових
періодів, які починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати, або для більш пізніх періодів,
більшість з яких не матимуть істотного впливу на фінансову звітність Підприємства.
Керівництво Товариства аналізує потенційний вплив наступних нових положень
бухгалтерського обліку:

• Змінений МСБЗ 19 «Виплати працівникам» (опублікований в червні 2011 року;
застосовується до періодів, які починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати) істотно
змінює принципи визнання та оцінки витрат за пенсійним планом зі встановленими виплатами і
вихідної допомоги, а також вимоги до розкриття інформації про всі виплати працівникам. Цей
стандарт вимагає визнавати всі зміни в чистій сумі зобов'язання (активу) за пенсійним планом зі
встановленими виплатами в момент їх виникнення наступним чином: (i) вартість послуг і розмір
чистого відсотка у складі прибутку або збитку; та (ii) переоцінені статті у складі інших сукупних
доходів.

• МСФЗ 13 «Оцінка за справедливою вартістю» (опублікований в травні 2011 року і
застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2013 року або після цієї дати). Мета
МСФЗ 13 - усунути існуючу непослідовність та складність формулювань положень завдяки
чіткому визначенню справедливої вартості і використанню єдиного джерела інформації для
оцінки справедливої вартості і вимог до розкриття інформації, які застосовуються відносно всіх
МСФЗ, включаючи введення спрощеного методу розрахунку справедливої вартості для аналізу
знецінення.
Підприємство не зазначає всі прийняті стандарти і стандарти та інтерпретації, які ще не
вступили в дію, а в якості альтернативи вимогам МСФЗ (IAS) 8.30 перерахувало лише ті
стандарти, які ймовірно матимуть вплив на фінансову звітність у майбутньому, можливий вплив
наразі оцінюється керівництвом Підприємства.

5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Оцінка справедливої вартості
Підприємство використовує такі методики оцінки, які є прийнятними в обставинах, що

склалися і для яких доступні дані, достатні для оцінки справедливої вартості, при цьому
максимально використовуються прийнятні вихідні дані за результатами спостережень.
Підприємство визначає політику і процедури як для періодичної оцінки справедливої вартості
так і для одноразової оцінки вартості активів (у разі наявності та необхідності оцінки активів,
наприклад, призначених для розподілу у складі діяльності, що припиняється). Для оцінки
значних активів таких, як об’єкти нерухомості, фінансові активи, що утримуються для продажу,
умовні винагороди, у разі доцільності, залучаються зовнішні оцінювачі. Рішення про
необхідність залучення зовнішніх оцінювачів приймається щорічно, найвищим управлінським
персоналом Підприємства, після обговорення та затвердження такого рішення. На кожну звітну
дату керівництво оцінює та аналізує зміни вартості активів і зобов’язань. Справедлива вартість є
ціною, яка була б отримана від продажу активу або виплачена за передачу зобов’язання в
рамках угоди, що здійснюється у звичайному порядку між учасниками ринку на дату оцінки.
Оцінка справедливої вартості передбачає, що угода по продажу активу (передачі зобов’язання)
відбувається: - або на основному ринку для даного активу (зобов’язання); - або, в умовах
відсутності основного (активного) ринку, на найбільш прийнятному ринку для даного активу
(зобов’язання). Справедлива вартість активу (зобов’язання) оцінюється з використанням
припущень, які передбачають, що учасники ринку діють у своїх кращих інтересах.



Основні засоби
Основні засоби відображаються за первісною вартістю, що є його справедливою вартістю

за вирахуванням накопиченого зносу та збитків від знецінення (за умови їх наявності, за
результатами щорічного тестування). При придбанні основні засоби обліковуються за первісною
вартістю, що включає витрати, пов’язані з придбанням вказаних активів. Витрати на ремонт та
утримування основних засобів відображаються по мірі їх понесення.  Припинення визнання
основних засобів відбувається після їх вибуття, або у випадку, якщо подальше використання
активу не принесе економічних  вигід. Якщо сума очікуваних витрат із виведення з експлуатації
активу після його використання є суттєвою для фінансової звітності, приведена вартість
очікуваних витрат із виведення з експлуатації активу після його використання включається до
первісної вартості відповідного активу, якщо виконуються критерії визнання резерву.

Знос розраховується як зменшення вартості активів, крім землі, до їх оціночної
залишкової вартості, якщо така існує. Нарахування зносу починається, коли активи готові до їх
цільового використання. Знос нараховується за лінійним методом протягом очікуваних строків
корисного використання відповідних активів.
Об’єкти, які знаходяться в процесі незавершеного будівництва, капіталізуються як окремий
елемент основних засобів. По завершенні будівництва вартість об’єкту переноситься до
відповідної категорії основних засобів. Знос на об’єкти незавершеного будівництва не
нараховується.

Оренда
Оренда класифікується як фінансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всі значні

ризики і вигоди власності передаються орендареві. Усі інші види оренди класифікуються як
операційна оренда. Оцінка оренди залежить від сутності операцій.

Запаси
Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю

реалізації товарів, що будуть продані окремо. Собівартість визначається за середньозваженим
методом. Вартість готової продукції та незавершеного виробництва включає вартість сировини,
прямі витрати на оплату праці і відповідні виробничі витрати.

Знецінення матеріальних активів
Товариство проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової вартості

матеріальних активів на кожну звітну дату.  В разі виявлення будь-яких таких чинників
розраховується відшкодована вартість відповідного активу для визначення розміру збитку від
знецінення (якщо такий є). У випадках, коли збиток від знецінення згодом відновлюється,
балансова вартість активу збільшується до суми, отриманої в результаті нової оцінки його
відшкодованої вартості, так, щоб нова балансова вартість не перевищувала балансову вартість,
яка була б визначена, якби по цьому активу не був відображений збиток від знецінення в
попередні роки

Фінансові активи
Підприємство до складу фінансових активів включає грошові кошти та їх еквіваленти,

торгову та іншу дебіторську заборгованість та процентну поворотну фінансову допомогу
(кредити/аванси) згідно з МСБО (IAS) 39. Класифікація здійснюється при первісному визнанні.
Дебіторська заборгованість та кредити виникають у момент продажу Підприємством продукції
(товарів, послуг) або надають грошові кошти безпосередньо дебітору (крім таких, що надаються
з наміром продажу). Фінансові активи включаються до складу оборотних активів, крім тих,
строк погашення яких перевищує 12 місяців після дати балансу.

Торгова та інша дебіторська заборгованість первісно визнається по справедливій
вартості, а в подальшому - за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної



процентної ставки з вирахуванням резерву знецінення. Резерв знецінення дебіторської
заборгованості створюється у разі наявності ознак того, що Підприємство не матиме змоги
отримати всю суму заборгованості відповідно до первісних (переглянутих умов). Балансова
вартість активу зменшується з використанням відповідного резерву, а сума збитку визнається у
складі витрат. Якщо дебіторська заборгованість є безнадійною - вона списується за рахунок
відповідного резерву. Повернення раніше списаних сум активів кредитується за рахунок
відповідних витрат. Балансова вартість фінансових активів, щодо яких не застосовується оцінка
за справедливою вартістю, переглядається щодо можливого зменшення корисності на кожну
дату балансу на основі аналізу очікуваних грошових потоків. Сума втрат від зменшення
корисності фінансового активу визначається як різниця між його балансовою вартістю та
теперішньою вартістю очікуваних грошових потоків, дисконтованих за поточною ринковою
ставкою відсотка на подібний фінансовий актив, з визнанням цієї різниці іншими витратами
звітного періоду.

Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках і касі, а також

короткострокові депозити з первісним строком погашення до трьох місяців.

Фінансові зобов’язання
Фінансові зобов’язання згідно з МСБО 39 відображені по амортизованою вартістю.

Фінансові зобов’язання Підприємства включають торгову та іншу кредиторську заборгованість,
а також кредити і позики. Під час первісного визнання фінансових зобов’язань Підприємство
присвоює їм відповідну категорію.
На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові зобов'язання оцінюються за
амортизованою собівартістю, крім фінансових зобов'язань, призначених для перепродажу, і
зобов'язань за похідними фінансовими інструментами.

Резерви
Резерви визнаються, коли в результаті певної події в минулому Підприємство має

юридичні або добровільно взяті на себе зобов’язання, для врегулювання яких з великим
ступенем імовірності буде потрібний відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні економічні
вигоди, а також суму зобов’язання можна достовірно визначити. Якщо Підприємство планує
одержати відшкодування деякої частини або всіх резервів, відшкодування визнається як
окремий актив, але тільки в тому випадку, коли одержання відшкодування не підлягає сумніву.
Витрати, що стосуються резерву, відображаються у прибутках та збитках за вирахуванням
відшкодування. Якщо вплив вартості грошей у часі є суттєвим, резерви дисконтуються за
поточною ставкою до оподаткування, яка відображає, коли це доцільно, ризики, характерні для
конкретного зобов’язання. Якщо застосовується дисконтування, то збільшення резерву з часом
визнається як фінансові витрати.

Визнання та оцінка доходів
Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що Підприємство отримає

економічні вигоди, а доходи можуть бути вірогідно визначені. Доходи оцінюються за
справедливою вартістю винагороди, отриманої або такої, що підлягає отриманню, за
вирахуванням знижок і податків з продажу. Сума доходу не вважається достовірно визначеною
до того моменту, поки не врегульовані всі умовні зобов’язання, пов’язані з реалізацією. Доходи,
головним чином, являють собою: продаж готової продукції (товарів) – виручка від реалізації
продукції та товарів визнається в момент передачі ризиків і вигід від володіння товарами, ціни
визначаються на підставі затверджених прейскурантів та відповідних договорів (специфікацій
до них); продаж послуг – доходи отримані від надання послуг (виконання робіт), Підприємство
визнає в періоді їх надання (здійснення).



Визнання витрат
Здійснюється по методу нарахування. Собівартість реалізованої продукції включає

витрати на оплату праці, матеріальні витрати, амортизацію основних засобів, інші виробничі
витрати. Адміністративні витрати та витрати та реалізацію (збут) відображаються за методом
класифікації витрат за функціональним призначенням, та включають витрати на амортизацію та
витрати на виплати працівникам, витрати на операційні податки, інші витрати.

Фінансові витрати включають витрати на позики, процентні витрати по пенсійним
зобов’язанням. Витрати на позики, безпосередньо пов’язані з придбанням, будівництвом або
виробництвом активу, який в силу необхідності вимагає тривалого періоду часу для його
підготовки до планового використання або до продажу, капіталізуються як частина первісної
вартості такого активу. Усі інші витрати на позики відносяться на витрати в тому звітному
періоді, в якому вони були понесені. Витрати на позики складаються з відсотків та інших
витрат, понесених у зв’язку з залученням позикових коштів.
Умовні активи і зобов’язання

Умовні активи не визнаються, а розкриваються у фінансовій звітності, якщо надходження
економічних вигід є ймовірним.
Умовні зобов’язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує
ймовірність того, що для погашення зобов’язання буде потрібен відтік ресурсів, і при цьому
сума таких зобов’язань може бути достовірно визначена. Інформація про такі зобов’язання
підлягає розкриттю, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою
економічні вигоди, є малоймовірною.
Події після звітної дати

Події після звітної дати, що надають додаткову інформацію про фінансовий стан
Підприємства на звітну дату (коригуючи події), відображаються у Фінансовій звітності. Події,
що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються в примітках до
фінансової звітності, якщо вони є суттєвими.
Рекласифікація порівняльної інформації

У 2013 році Підприємство здійснило певні та відповідні декласифікації порівняльної
інформації за 2012 рік з метою забезпечення відповідності формату подання фінансової звітності
за 2013 рік, зумовлені зміною форм звітності, відповідно до норм Національного Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1.

6. ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ОЦІНКАХ

Істотні судження в процесі застосування облікової політики.
У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво зробило певні

професійні судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які мають найбільш
істотний вплив на суми, визнані в  фінансовій звітності. Ці судження, серед іншого, включають
правомірність застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність на безперервній
основі.
Основні джерела невизначеності оцінок
Строки корисного використання основних засобів. Оцінка строків корисного використання
об'єктів основних засобів залежить від професійного судження керівництва, яке засноване на
досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного використання
активів керівництво бере до уваги умови очікуваного використання активів, моральний знос,
фізичний знос і умови праці, в яких будуть експлуатуватися дані активи. Зміна будь-якого з цих
умов або оцінок може в результаті привести до коригування майбутніх норм амортизації.
Визначення справедливої вартості основних засобів. Використання різних професійних суджень
стосовно оцінки вартості може мати суттєвий вплив на умовну вартість основних засобів
Підприємства, що відображена у фінансовій звітності.



Судові спори і претензії. Підприємство може бути об’єктом різного роду судових спорів і
претензій, включаючи розгляди за справами про оскарження нормативних актів, стосовно
результату яких існує значний ступінь невизначеності. Керівництво проводить оцінку, серед
інших чинників, ступеню ймовірності несприятливого результату і можливості реальної оцінки
суми збитку. Непередбачувані події або зміни вищезазначених облікових оцінок можуть
вимагати збільшення або зменшення суми до нарахування або вимагати нарахування суми, не
нарахованої раніше, коли таке оціночне значення не вважалося ймовірним та/або реальна оцінка
не була можливою.

7. ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ

Для цілей даної фінансової звітності сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона
має можливість контролювати іншу сторону, або здійснювати суттєвий влив на прийняття нею
фінансових чи операційних рішень. При аналізі кожного випадку відносин, що можуть являти
собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх
юридичній формі.

Пов’язаною особою ПАТ «Олевська СПМК 10» визначено акціонера Шапіро Г.А., який
володіє пакетом акцій більше 10% статутного фонду – 83 816 шт. акцій – 57,4748% статутного
капіталу та управлінський персонал. Операції купівлі – продажу із зазначеними пов’язаними
особами у 2013 році не здійснювались. Управлінський персонал Підприємства не отримував
будь – яких винагород окрім плати в межах трудових відносин відповідно до трудового
законодавства та штатного розкладу.

8. ДОХОДИ
Виручка від реалізації була представлена наступним чином:
тис. грн.

2012 рік 2013 рік

Інші операційні доходи 74 29
Всього 74 29

9. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ, ВИТРАТИ
Витрати Підприємства складаються:
тис. грн.

2012 рік 2013 рік

Адміністративні витрати 26 31
Інші операційні витрати 94 32
Витрати з податку на прибуток 1 2
Всього 121 65

Витрати на видами (елементами) представлені:
тис. грн.

Найменування 2012 рік 2013 рік

Матеріальні витрати 19 -
Заробітна плата 26 30
Нарахування на соціальні заходи 7 11
Амортизація - -
Інші витрати 68 4
Разом 120 45



10. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Керівництвом прийнято рішення вважати історичну собівартість основних засобів

(визначену за П(С)БО) на дату першого застосування МСФЗ такою, що відповідає справедливій
вартості.
Станом на 31 грудня основні засоби Товариства були представлені наступним чином:
тис. грн.

Будинки,
споруди та
передаваль
ні пристрої

Машини та
обладнання

Транспортн
і засоби

Інші
основні
засоби

Всього

Первісна вартість
станом на початок
звітного року

179 15 45 - 239

Придбано основних
засобів

- - - - -

Вибуло - - - - -

Первісна вартість
станом на кінець
звітного періоду

179 15 45 - 239

Накопичена
амортизація станом на
початок звітного року

(114) (15) (43) (-) (172)

Амортизаційні
нарахування за звітний
період

(-) (-) (-) (-) (-)

Вибуло зносу - - - - -

Амортизація станом на
кінець звітного періоду

(114) (15) (43) (-) (172)

Балансова вартість
станом на кінець
звітного періоду

65 - 2 - 67

Необоротні активи відображені в Фінансовій звітності за історичною собівартістю, що
визначена як різниця між первісною вартістю та накопиченим зносом.

Амортизація нараховується прямолінійним методом виходячи зі встановленого строку
корисного використання об’єктів. У 2013 році встановлені строки корисного використання
об’єктів основних засобів Підприємством не переглядались, знос за рішенням керівництва зе
нараховувався. Накопичена амортизація становить 77,97% первісної вартості основних
засобів.

У 2013 році Підприємством не виявлено ознак знецінення об’єктів основних засобів.
Станом на 31 грудня 2013 року основні засоби, призначені для продажу відсутні.

На Підприємстві відсутні основні засоби в заставі, передані установам банків як забезпечення
грошових зобов’язань по отриманим кредитам.



11. ЗАПАСИ

Запаси оцінені за собівартістю, що є найменшою оцінкою у порівнянні до оцінки за
чистою вартістю реалізації. Уцінка запасів у 2013 році не здійснювалась. Залежалі, не ліквідні
запаси Підприємством не ідентифіковані.

Запаси Товариства були представлені наступним чином:
тис. грн.

12. ТОРГОВА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Станом на звітну дату справедлива вартість дебіторської заборгованості Підприємства

відповідає її балансовій вартості. Резерви знецінення нараховані на індивідуальній основі у
попередніх періодах. Підприємство не забезпечує дебіторську заборгованість заставою.

Торгова та інша дебіторська заборгованість за вирахуванням резерву під зменшення корисності
на 31.12.2013 є поточною, та складалась з наступного:
тис. грн.

На 31 грудня
2012 року

На 31 грудня
2013 року

Торгова дебіторська заборгованість 283 219
Дебіторська заборгованість з бюджетом - 1
Разом: 283 220

На 31 грудня 2012 і 2013 рр. торгова та інша дебіторська заборгованість є безпроцентною
та погашається в ході звичайної господарської діяльності Підприємства.
У 2012 р. збитки на формування резерву були визнані у складі інших операційних витрат. У
2013 році резерв знецінення дебіторської заборгованості не визнавався.

13. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ
Грошові кошти та їх еквіваленти Підприємства не прострочені, не знецінені та включали:

тис. грн.
На 31 грудня 2012

року
На 31 грудня 2013

року
Грошові кошти в установах банків 1 -
Готівка в касі - -
Разом: 1 -

Грошові кошти, користування якими обмежено, на Підприємстві відсутні.

14. КАПІТАЛ, ЯКИЙ БУЛО ВИПУЩЕНО

Величина сформованого та оплаченого статутного капіталу Підприємства станом на
31.12.2013 року складає 36.457,75 гривень, який поділено на 145.831 штук простих іменних
акцій номінальною вартістю 0,25 гривень. Акції прості - іменні. Форма існування акцій –
бездокументарна.

Запаси
На 31 грудня 2012

року
На 31 грудня 2013

року
Будівельні матеріали 11 5



Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування видане
Житомирським територіальним управлінням ДКЦПФР  18 травня 2011 року, реєстраційний
№44/06/1/11.

На 31.12.2013 акції розміщені серед акціонерів фізичних осіб, кількість яких 31 (тридцять
одна) особа, які володіють 145.831 шт. акцій, що становить 100,00%  статутного капіталу.
Власники юридичні особи – відсутні;зареєстровані за емітентом (викуплені) акції - відсутні;
нерозміщених цінних паперів, обтяжених зобовязаннями - немає.
Додаткова емісія не здійснювалась. Дивіденди по результатам 2012 року в 2013 не
оголошувались. Резервний капітал на 31.12.2013 відсутній.

Непокритий збиток на 31.12.2013 року складає (1300) тис. грн., що сформований: за
рахунок непокритого збитку попередніх періодів в сумі (1264) тис. грн.; збитку отриманого
Підприємством у звітному році в сумі 36 тис. грн.

15. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Станом на 31 грудня 2013 року торгівельна та інша кредиторська заборгованість була
представлена наступним чином:
тис. грн.

Кредиторська заборгованість
На 31 грудня 2012

року
На 31 грудня

2013 року
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання, в т. ч: 1444 1410
Заборгованість  постачальникам за товари, роботи,
послуги 1312 1299
Кредиторська заборгованість перед бюджетом 1 -
Кредиторська заборгованість по страхуванню 2 1
Кредиторська заборгованість по заробітній платі 6 2
Інша кредиторська заборгованість 123 109

На 31.12.2013 заборгованість за банківськими позиками у Підприємства відсутня.
Прострочена кредиторська заборгованість перед бюджетом та по соціальному страхуванню на
дату фінансової звітності відсутня.

16. ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ

Інформація про доходи, витрати, активи і зобов'язання сегментів не представлена так як
за рік, що закінчився 31 грудня 2013 Товариством виділено лише 1 господарський сегмент.
Оскільки операційні сегменти, які, відповідно до положень облікової політики: - були
ідентифіковані згідно з визначенням операційного сегмента або є об'єднанням сегментів; -
перевищують кількісні пороги для визначення звітних сегментів – відсутні.

17. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Товариству властиві кредитний ризик, ризик ліквідності і ринковий ризик.
Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та
неефективності фінансового ринку України, і спрямована на зменшення його потенційного
негативного впливу на фінансовий стан Підприємства. Вище керівництво контролює процес
управління цими ризиками, а діяльність Товариства, пов'язана з фінансовими ризиками,
здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурами. Товариство управляє своїм
капіталом для забезпечення безперервної діяльності підприємства в майбутньому і одночасної
максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних
коштів. Керівництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капіталу.



18. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Операційне середовище Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для
забезпечення стійкості бізнесу Товариства в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в
економіці можуть негативно впливати на результати діяльності Товариства і фінансове
становище. Ефект такого потенційно негативного впливу не може бути достовірно оцінений.

Оподаткування, юридичні питання У результаті загальної нестабільної економічної
ситуації в Україні загальнодержавне податкове законодавство України постійно змінюються.
Крім того, трапляються випадки його непослідовного застосування, тлумачення і виконання.
Недотримання законів та нормативних актів України може призвести до накладення серйозних
штрафів і пені. В результаті майбутніх податкових перевірок можуть бути виявлені додаткові
зобов'язання, які не будуть відповідати податковій звітності Товариства. Такими зобов'язаннями
можуть бути власне податки, а також штрафи і пеня; та їх розміри можуть бути істотними. У той
час як Товариство вважає, що воно відобразило всі операції у відповідності з чинним
податковим законодавством, існує велика кількість податкових норм, в яких присутня достатня
кількість спірних моментів, які не завжди чітко і однозначно сформульовані.
Окремі потенційні зобов’язання, пов’язані із оподаткуванням, Підприємством не визначались.

На 31.12.2013 Підприємство не є стороною судових спорів.

У ході звичайної діяльності Підприємство може бути в майбутньому об’єктом інших судових
позовів і претензій. На думку керівництва, ймовірні зобов’язання (за їх наявності), що можуть
виникнути у результаті наявних судових справ та можливих позовів або претензій, не матимуть
істотного негативного впливу на фінансовий стан або результати діяльності Підприємства у
майбутньому. Відповідно, резерв під такі зобов’язання в цій фінансовій звітності не
створювався.

19. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
Після 31 грудня 2013 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не

відбувалося подій, які  могли би вплинути на фінансовий стан Товариства.
Ця фінансова звітність за 2013 рік, була затверджена керівництвом до надання  Зборам

Акціонерів Товариства Наглядовою Радою 1 лютого 2014 року.

Директор ___________________ Шапіро Є.Г.


