
Річна інформація 
емітента цінних паперів 

ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» 

за 2013 р. в ^ 

І. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНП ТОВАРИСТВО 

«ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» 

2. Ор ган і з а і іі й н о - пр аво ва форма Закрите акціонерне товариство 
3. Код за СДРПОУ 0023 і 604 
4. Місцезнаходження 65003,м.Одеса,вул.Атамана Чепіги,29 
5. Міжміський код, телефон та факс (048) 7232138 
6. Електронна поштова адреса осіаг-ауіо&икг.пеі 

II. Основні відомості про емітента 
1. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності): 
А 01 X" 505093 
2. Дата проведення державної реєстрації 09.04Л 996 рік 
3. І ериторія (область)Одсська область м.Одеса і 
4. Статутний капітал (грн) 2169715.50 коп. 
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі немає. 
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії-
немас 
7. Середня кількість працівників (осіб) - 7 
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду заКВЕД 
68.20. Падання а оренду й експлуатацію власного чи арендованного нерухомою майка 

9.Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за погомни: 
рахунком у національній валюті ПАТ «Промінвестбанк» м.Київ 

2) МФО банку 300012 

і) поточний рахунок 26003619950265 
10. 

10. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - немає 

11. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб- немає 

І 
12. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 

(для акціонерних товариств) 
12.1. Корпорат ивного секретаря не маємо. 



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

Інформація про власників іменних цінних паперів емітента 
Кількість акціонерів (засновників) - юридичних осіб* в 

-

Час тка акцій, що належить юридичним особам від їх загальної кількості (%) г 

Кількість акціонерів (засновників) - фізичних осіб !5843 
Частка акцій, що належить фізичним особам від їх загальної кількості (%) 100% 

* вказати: найменування юридичної особи засновника та/або учасника, код за ЄДРГТОУ, 
місцезнаходження, % акцій. 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
І. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента (голова та члени 
наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор, головний бухгалтер, а також 
інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом товариства) 
Органами управління ЗАТ є: загальні збори акціонерів. Наглядова рада Товариства, Ревізійна 
комісія. 
Посадови особи емітента: голова правління - Горін Едуард Олексійович. 
Члени правління: Горін Олексій Едуардович; Соловнйчук Руслан Григорович; Бичков Олег 
Леонідович; Щеглов Віталій Евгепьевіч; Калінін Олександр Вікторович; КлімснкО| Григорій 
Сергійович; Берсчяиський Іван В о л од им и рови ч; М і с ни к Володимир Миколайович. 
І олова Спостережної ради - Соломопюк В'ячеслав Софронович; члени Спостережної ради -
Буневський Богдан Петрович; Гецов Іван Олександрович; Тарнавський Анатолій Петрович; 
Белоусов Олександр Кузьмич; голова ревізійної комісії - головний бухгалтер - Нижник 
Марія Степанівна. 
Засновниками емітента г: організація орендаторів Одеського автоскладального заводу. 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями е м і т е р а 
Прізвище. 1 Іаспортиі Кількість Від Кількість за видами акцій 

ім'я, по дані акцій нагальної прості прості на привілейовані привілейован 
батькові фізичної (шт.) кількості іменні пред'явника іменні пред'явник 
фізичної особи акцій (у 

пред'явника іменні 

особи або (серія. відсотках 
повне номер, дата ) 

іаймепуваиня видачі. 
юридичної орган, який 

особи видав)* 
або код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи 

о 3 4 5 6 7 8 9 

Горін Едуард Згоди 2 6 5 4 4 1,8351% 2 6 5 4 4 1 -

Олексійович немає 
Соловнйчук Згоди 6 7 3 3 5 4.6551 % 6 7 3 3 5 - -

Руслан немає: 
Григорович 
Бичков Олег Згоди 1 1 3 0.0079% 1 1 3 - -



Леонідович немає 

Щсглов Згоди 1 1 3 0.0079% 1 1 3 

Віталій немає 
Еізі'сльевіч 

Калінін З і ОДИ 4 9 0,0034% 4 9 ; * -
Олександр немає 
Вікторович 

Мієиик Згоди 7 5 3 0.0521% 7 5 3 

Володимир немає 
Миколайович 

С'ОЛОМОПТОТІ Згоди 6 3 0,0044% 6 3 

В'ячеслав немає 
Софронович 

Буневський Згоди 100 0,0070% 100 
Богдан немає 

Петрович 
Еорін Олексій Згоди 1 4 2 7 2 7 9,8673% 1 4 2 7 2 7 1 

І'дуардович немає 
Клименк о Згоди 1 1 3 0,0079% 1 1 3 

Григорій немає 
Сергійович 

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

Особи не володіють 10 відсотками вкцій. 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів* чергові позачергові 

X 

Дата проведення : 25.04.2013 року 

Кворум зборів** 20,0 % 

О п и с зазначається перелік питань, що розглядалися па загальних зборах. особи, що 
подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення 
позачергових зборів зазначається особа, що ініціювала проведення загальних зборів, 
результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, 
вказуються причини. Надати протокол загальних зборів по ел.почте, факсу. 

VIII. Інформація про дивіденди 
За результатами попереднього року рішення щодо виплату дивідендів пе приймалось. 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1 Іовне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи 
ГОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЕРАН" 



Орі анізаційно-правова форма 
Код м Г Д Р П О У 23876083 

Одеська обл., місто Одеса, вул. Космонавтів, будинок 36 

ГОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "їраисаудит" 
Код за СДР1ІОУ 23865010 і 
Свідоцтво про внссспня до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за N 1463 видано 
відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. N 98 та чинне до 30.11. 
2015р.) 

проспект Шевченка. 2, м. Одеса. 65044 
се р і и ф і ка і серії "А" № 000501, видано за рі шєнням АІ ТУ № 3 9 від 30.11.1995 р. 

X. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випускиакцїй _ _ _ _ _ _ _ _ 

Дата Помер Найменува Міжна Тип Форма Номіна Кількість акцій Загальна номінальна ва 
реєстрації свідоцтв пня органу, родішй цінно існуванн 
випуску 

1 
10.06.1998 

Р-

а про іцо [ іденш го 
ресстрап зареєструва' фі кацій папер 

ію 
випуску 

2 

101\15\1\ 
98 

в випуск 

З 
Одесі» те 

територіальне 
управління 
Держи ш іої 

коміссії ч ЦІ І та 
ФР 

нии 
номер 

1 4 ~ 
НА 

400017 
4924 

я та 
форма 

випуску 

АКЦІЇ 
ПРОСТІ 

БЕЗДОКУМ 
ЕНІАРНА 

льна 
вартіст 
ь (гри) 

7 
1.50 

(шт.) 

8 
1446477 2169715.50 

Опис 
2.Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
N з/п Д а т а 

зарахування 
акцій на 
рахунок 
емітента 

1 2 

Кількість 
акцій, що 
викуплено 

(шт.) 

Дата реєстрації! Номер Найменування Частка від 
випуску акцій, свідоцтва про органу, що статутного 
що викуплено реєстрацію зареєстрував капі галу (у 

і випуску акцій, випуск акцій, що відсотках) 
що викуплено викуплено 

4 5 6 1 'І 7 

XI. Опис бізнесу 

Надання а оренду й експлуатацію власного нерухомого майна 

інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
1 Го казни ки Фактичну за період 

Середпьооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 
(осіб) 

7 

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) -

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого 
часу 
(дня, тижня) (осіб) 

7 



Фонд оплати 11 раці - всього ( тис. грн.) 141.1 
Зміни рочміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення 
підносно попереднього року 

-121,9 

• ! Р 

XII, Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Власні основні засоби Орендовані основні 
(тис. грн) засоби (тис. гри) 

на початок; іга кінець на початок на кінець 
періоду періоду періоду періоду 

Найменування основних 
засобів 

1. Виробничого призначення: 

будівлі і а споруди 

машини та обладнання 

транспортні засоби 

інші 

2. Невиробничого 
призначення: 

будівлі та споруди 

машини та обладнання 

транспортні засоби 

інші 

Усього 

Опис 

18118,2 

17917,6 

200.6 

18108,2 

17917,6 

190,6 

18118,2 18108,2 

Основні засоби, 
всього (тис. гри) 

наї і на кінець 
періоду початок 

періоду 
18.118,2 
17917.6 
200,6 

- І : 

18108,2 
17917.6 

190.6 

18118,2 18108.2 

терміни та умови користування основними засобами (за основними 
групами), первісна вартість основних засобів, ступінь їх зносу, ступінь їх 
використання, сума нарахованою зносу, чим зумовлені суттєві зміни у 
вартості основних засобів, а також інформація про всі обмеження на 
використання майна емітента. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 
Види зобов'язань 

Кредити банку 

V Т О М У числі: 

Дата Непогашена Відсоток за Дата 
виникнення частина боргу користування погашення 

(тис. грн) коштами 
(відсоток річних) 

х - X X 

Зобов'язання за цінними паперами 

у тому числі: 

за облігаціями (за кожним власним 
В И П У С К О М ) : 

X 

X 

X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним X X X 



власним випуском); 

за векселями (всього) X 

за іншими цінними паперами (у тому X 
числі за похідними цінними 
п а п ерами) (за кожн и м видом): 

X 

X 

X 

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

Податкові зобов'язання 
Фінансова допомога на зворотній 
основі 

Інші зобов'язання 
Усього зобов'язань 
Опис 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

І г 

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 
2 

Вид інформації 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (її. 1. Б. аудитора - фізичної особи -
підприємця) 
Код за СДРГІОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків -
фізичної особи) 
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 

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

ТОВ «Трансаудит» 

23865010 

пр. Шевченка 2, м. 
Одеса, 65044 

1463 

Свідоцтво про внесення 
до Реєстру суб'єктів 
аудиторської діяльності 
за N 1463 видано 
відповідно до рішення 
Аудиторської палати 
України від 26.01. 2001 р. 
N 98 та чинне до 30.11. 
2015 р.) 


