
ова звітність не МІ спить суттєвих перекручень та вккривяень. 
літ гєрєдбаі;ає виконання аудитоосьхих процедур ддя отримання аудиторських доказів 

„госовно сум і розкриття і фінансової звітності.Вибор процедур визначається судженням 
.аудитора, включно шодо оцінки ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок 
шахрайства або помилки.З метою застосування них чи інших процедур при виконанні оцінки 
ризиків аудитором досліджуються заходи внутрішнього контролю,пов'язані з складанням та 
цс отовірі-им лсдапням акціонерним товариством фінансової звітності,що надає достовірну та 
:уір...івсдлчву і нформаціїс. Аудит включає також оцінку відповідальністі використання 
ОС і.І -ІБОЇ _Спіїіакк, прийнятність виконаних управлінським персоналом облікових оцінок та 

№ 
е_л нку загального подання фінансової звітностію.Ми вважаємо,що отримали достатню та 
у чиї ьтні аудиторські докази для влсловлення нашої думки. 
'і. Чодифі -овсШо аудиторська думка що/ю повного комплексу фінансових звітів. 
У і.Піустави для влсловлекня умовне-позитивної модифікованої думки. 
. : . 1. Обмеження обсягу роботи аудитора 

Аус/'їср в жовтні, звітного року було повідомлено емітента пінних паперів про потребу 
залучення його до участі в річній інзентарізації,втім відповідального запрошення 
отрлмано -<е було. 
і." .2.Інші факси та обставини,які впливають на достовірність фінансової звітності. 
Станом на лату складання фінансової звітності в товариств.] малась низка дебіторів та 
кредиторі з,з я кими не було зроблено узгодження заборгованостей актами звіряння.Це може 
Г^ПГ.ЛУУК і:а достовірність фінансової політики. 
. :. УУу. ьно-і іозитизна думка 

ЛІ. .лумку аудупора , за винятком можливого впливу питань, про які йдеться мова попередньому 
і араграоі,фічансова звітність відображає достозіоно,в усіх суттєвих аспектах фінансовий 
сан акц' снео: ю г о тюваристна ЗАТ "Одеський автоскладальний завод", та його фінансові 
сезул_.тати і оух грошових коштів за рік, ідо закінчився на зазначену дату відповідно до 
виу.о поло*;екь бухгалтерського обліку та Міннарсдяих стандартів фінансової 
з: ' • в ::>с :: і . О ш а н с о в і результати звітного року (валюта балансу 177Ь5,З тис . гри, чистий доход 
."4е;", тче.гри,чистки зб'лгок 21,2 тис.грн) відображені в фінансовій 
В ' ТКОСОІ , Л і дтверджуксь СЯ . 

4 . .... !• допоміжна інформація. 
4.1.Відповідальність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства. 
За п р и п и с а в частини третвої от.155 Цивільного кодексу України,якщо після закінчення 
другого "а кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного 
товариства виявиться меншою від статутного капіталу,товариство зобов'язане оголосити про 
зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у 
з уаноалеинсму порядку.Якщо вартість чистих активів товаристза стає меньшою від 
мінімального розміру статутного капіталу, встановлеріного законом,товариство підлягає 
лію-•:.'да :.і,і і . В зат "ОлАЗ" вартість чистих активів на кінець звітного року (175 6".', 7 тис. грн) 
еутс<у>о бі:іьшо статутного капіталу( 2169, 7 тис.грн) 
•і . 2 . Ііая -,чі сть суттєвих не в і. дпоз ідальностей між фінансовою звітністю, що підлягала 
у, лг.і. , , т,., іншою інформацією,що розкривається емітентом цінних паперів. 
ну.учсооом розглянуто зазначену іншу інформацію і будь-яких суттєвих невідповідальносоей 
і- і, .ечтпілкавалс . 
. .;. Вик онан ня товариством значних правочинів. 

.-.улитеє встановлено, шс в звітному році товариство не здійснювало значних правочинів. 
ь.4.Стан корюратянногс управління. 
В:і лпов і. дності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про 
акціонерні товариства та вимогам його Статуту; 
- юв.-сге та об'єктивного відображення інформації про став: корпоративного управління у 
оозділі "Інформація пре стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного 
товариства,яка складається ним згідно з вимогами "Положення про розкриття інформації 
=м .і топ лами цінних паї іерів", затверджених рішенням НКЦПФР від 03.12.2003 р.№ 
2626,зареєєтрованиз в Міністерстві юстіції України 24.12.2013 р.за 2180\24712 
4. 1:.7 де нт нф і к а ц і я та оцінки ауди т ор ом ризиків суттєвого викривлення фінансової зві тноса і 
кнаос ідок сахрайст^а. 
"•' ' УІУ.Е:ОДІ стандартом аудиту 240 "Відповідальність аудитора, що стосується 
а :фа ;іства , лрн аудиті фінансової зв і тност і. "передбачено виконання аудитором низки 

— V. •... і уу.ур, хаоаз ::ор, час та обсяг яких відповідають оціненим ризикам суттєвого нчкоивленна 
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/ісі і ' віл о мості про аудиторську фірму. 

хУГ'рма "Трансаудит"у вигляді товариства з обмеженою відлов]дальністю(код за ЕДРПОУ 
,38 ь "1С і 

5 . 2.0 ~ілотстно про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за Т 1463 
в/даво «ідпе в і дно до рі шеннз Аудиторської палати Укра їни від 26.СІ.2001 р. № 98 та чинне 
до ЗО.11.2015 о.) 
5 . З . Кісдезчаходжекня : пр .Шевченка 2, м.Одеса , 65 04-і ( для листування : аб . скринька 
10,м.Одеса,66 02 6) 
5.4,Телефон 0 6 61-3 '08 72,електронна адреса таи@бе.пер.иа 
6.Дата и номер договору на проведення аудиту- договір від 07.03.2014 р.№ 14043 
7.Дата початку та дата закінчення аудиту-відповідальис 07.03.2014 р.-07.04.2014 р. 
0 . Н е з а л еж_ в- й а у ди г ор, лир е к т ор ф і рми " Тра не а уди т " Бейге ль з імер 
1 сорт/і Ті каї АДУ серії А № 020501 від 29.13.20С4 р.строком дії- 29.10.2011 р. ) 
5. Дата аудиторського висновку (звій незалежного аудітора) -07 . 04-. 2014 р. 



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 

'Найменування аудиторської фірми 
(П.І.Ь. аудитора - фізичної особи -
підприємця) 

ТОВ "Трансаудит" Бейгельзімер М.Г. 

Код за СДРПОУ (ресстраційкий 
помер облікової картки платника 
податків - фізичної особи) 

23865010 

Місцезаходжеїшя аудиторської фірми, 
аудитора 

м.Одеса пр.Шевченка 2 

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

1463 
26.01.2001 

І'еі страційний 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 

д/н 

Текст аудиторського висновку ( з в і т у ) : 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК'звіт незалежного аудитора)ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Закритого 
акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод" за 2013 рік м.Одеса. 
1.Адресат:власники цінних паперів та правління емітента. 
2 . Вотпупнкй параграф . 2 .1.1. Основні відомості про емітента. 
Закроїте ак;і,і онорне т о в а р и с т в о "Одеський автоскладальний завод", код за ЕДРПОУ 
00211 бО'., місцезнаходження зул.Отамана Чепіги 29,м.Одеса,6Ь003.Дата первинної д е р ж а в н о ї 
реєстрації закрк.им акціонерним товариством-09.04.1996 рік.Перетворення 
органі за і ійме-правової форми господарювання товариство не здійснювало.Чисельність 
окі. ' оне.г,' о-58 'ІЗ, чисельність працюючих- 7. 
7.І.' .Опис аудиторської, перевірки{звіт щодо вимог законодавчих та нормативних 
-ктію , в ідповуцно до Кіжнародних стандартів аудіторського висновку при розкритті 
о!Ф у •м;л.і і: емітентами цінних паперів (крім ем.і тентсв облігацій місцевої 
і пігичи) , затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішенням 
ті,, 29. 03. 2011 р № 1360 та реєстрованих Кїпістерством юстиції Украиїни 28.11.2011 р. за 
В' " Зг^\200і'6, а також роз'яснень до них вимог, затверджених рішенням коміссії від 
03.0:1.2012 р Л? 4 7 2, проведено аудит повного пакету фінансової звісності ЗАТ "Одеський 
автоскладальний завод",в складі балансу станом на 31.] 2.2013 р. та Звіту про фінанссні 
резу.і ь тата за 2313 р., а також опису важливих аспектів облікової по.питики і інших 
г.ояснюзальних приміток. 
Концептуальною основою для складання фінансових звітів товариства була облікова політика 
{відповідно статті Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та 
М'жнаоодноїо стандарту бухгалтерського обліку 8"Облікові політики,зміни в облікових 
по пітиках :а помилки";,як сукупність принципів,методі в і процедур,що використовується 

в ар сота ом в поточному обліку та для складання і подання фінансової звітності, Вона була 
во:Т-ОЇчона наказом по товариству зід 17.01.2011 р.№ 1-А і протягом 2011-2013 р.р. 
.?Г;ТТУ аса.;... незмінною. 
2. 2.Відповідальні ста улоавлінського персоналу за підготовку та достовірне подання 
:]у ланоових зві тів . 
У юав., і неї-чий ьерсонал товариства носе відповідальність за складання та дозі овір:іе 
ПСІЖІЧ фінансової звітності за 2013 р. відповідно до положень національних 
волокон-, ; ста алаотів) бухгалтерсько РО обліку(далі,П(С)БО) та за таку організацію 
няуср і дкього контролю,яку він" визначає доцільним для забезпечення складання фінансової 
зз'тнос.і,ще не матиме суттсзих викривлень внаслідок шахрайства або суттєвих помилок. 
2.З.В ідпоьідальність аудитора за надання висновку стосовано фінансової звітності. 
НаЇОЇ відговідалвністю є висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на 
основі резу-асів проводенпого нами аудиту.Аудит здійснено відповідно до положень 
21 і жнаролних станлаотіз аудиту,які вимагають від нас дотримання відповідних стичних 
... .., ;--1 --йд-іі і, й никонаиня аудит?.' для отримання достатньо: впевнепості,шо 


