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

Титульний аркуш
30.04.2021
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 60/04-60к
вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Граматик Вадим Iванович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2020 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ
ЗАВОД"

2. Організаційно-правова
форма емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код
юридичної особи.

00231604

4. Місцезнаходження
емітента

65003 Одеська область Суворовський м. Одеса вул. Отамана Чепiги, 29

5. Міжміський код, телефон
(048) 7232138 (048) 7231121 (048) 7502054 7502054
та факс емітента
6. Адреса електронної
пошти

odaz-avto@ukr.net

7.
Дата
та
рішення
наглядової ради емітента,
яким затверджено річну
інформацію, або дата та
Рішення наглядової ради емітента
рішення загальних зборів
Протокол Наглядової ради № 33/2021 від 30.04.2021
акціонерів,
яким
затверджено
річну
інформацію емітента (за
наявності)
8.
Найменування,
ідентифікаційний
код
юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи
та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених
надавати
інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи,
яка здійснює діяльність з
оприлюднення

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

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

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

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію
розміщено на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

http://www.odaz.prat.ua
(URL-адреса

сторінки)

30.04.2021
(дата)

Зміст
Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента.

X

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

X

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.

X

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агентство.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента.
7. Судові справи емітента.

X

8. Штрафні санкції щодо емітента.

X

9. Опис бізнесу.

X

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

X

1) інформація про органи управління;

X

2) інформація про посадових осіб емітента;

X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення;

X

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).
11. Звіт керівництва (звіт про управління):

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

X

2) інформація про розвиток емітента;

X

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

X

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

X

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

X

4) звіт про корпоративне управління:

X

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

X

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

X

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

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

X

інформація про наглядову раду;

X

інформація про виконавчий орган;

X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

X

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

X

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

X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

X

повноваження посадових осіб емітента.

X

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

X

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

X

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою,
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а
також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

X

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

X

1) інформація про випуски акцій емітента;

X

2) інформація про облігації емітента;
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
4) інформація про похідні цінні папери емітента;
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій)
такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка
розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження
таких цінних паперів.

X

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

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

3) інформація про зобов'язання емітента;

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів.
26. Інформація про вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

X

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками)
такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність
осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду.

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду;
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.

X

Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної
iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5
вiдсоткiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї у зв'язку з
тим що корпоративний секретар на Товариствi не огбирался.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента,
оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не
включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв.
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї щодо емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

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

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї,
оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" зв'язку з
тим, що вiдповiдно до рiшення Державної комiсiї з питань техногенно-екологiчної безпеки та надзвичайних
ситуацiй вiд 20 березня 2021 року з 23 березня 2021 року 00 год. 00 хв. на територiї Одеської областi було
встановлено "червоний рiвень" епiдемiчної небезпеки, який тривав до 25 квiтня 2021 року. Окрiм цього, рiвень
захворюваностi з кожним днем зростав, що пiдвищувало шанси захворювання працiвникiв Товариства.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД", задля уникнення
можливостi розповсюдження гострої респiраторної хвороби COVID-19, був вимушений ввести жорсткi обмеження
в роботi Товариства, що спричинило неможливiсть вчасно отримати аудиторський висновок щодо перевiрки
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД".
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у
емiтента вiдсутня.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi
здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у
емiтента.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала
протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi
iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду
емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi
складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до
складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав
зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не
мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"

2. Скорочене найменування (за наявності).

ПрАТ "ОДАЗ"

3. Дата проведення державної реєстрації

09.04.1996

4. Територія (область)

Одеська область

5. Статутний капітал (грн.)

2169715.50

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

0.000

0.000
10

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20

НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО
НЕРУХОМОГО МАЙНА

46.90

НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

81.10

КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ

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

ПАТ "БАНК ВОСТОК"

2) МФО банку

307123

3) IBAN

UA573071230000026007010852884

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який д/н
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
5) МФО банку

д/н

6) IBAN

д/н

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер ліцензії

Дата видачі

Орган державної влади, що видав ліцензію

Дата закінчення
дії ліцензії (за
наявності )

1

2

3

4

5

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :

1) найменування
2) організаційно-правова
форма
3) ідентифікаційний код
юридичної особи
4) місцезнаходження
5) опис

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОДАЗ-АВТО"
(ТОВ "ОДАЗ-АВТО")
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
40655056
65003, м. Одеса, вулиця Отамана Чепiги, будинок 29
Розмiр статутного капiталу 983951,00 грн.;
Перелiк засновникiв (учасникiв) юридичної особи: ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ
ЗАВОД", Код ЄДРПОУ:00231604, Країна резиденства: Україна,
Мiсцезнаходження: Україна, 65003, Одеська обл., мiсто Одеса, вулиця
Отамана Чепiги, будинок 29, Розмiр внеску до статутного фонду (грн.):
983951,00;
Види дiяльностi: 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи
орендованого нерухомого майна (основний); 46.90 Неспецiалiзована оптова
торгiвля;

16. Судові справи емітента
N
з/п

Номер
справи

Найменування суду

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

Стан розгляду справи

1

2

3

4

5

6

7

8

1

916/3844/19

Господарський суд
Одеської області

Акціонер ПАТ
"ОДЕСЬКИЙ
АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ
ЗАВОД" Бичков Олег
Леонідович

ПАТ "Одеський
автоскладальний
завод"

визнання недійсними
рішень Наглядової
ради ПАТ "Одеський
автоскладальний
завод"щодо:внесення
до статутного капіталу
ТОВ "СКЛАДОН",
ТОВ "КАВІОН", ТОВ
"ТРАНСПОРТ
ЛОДЖІСТІК", ТОВ
"МАЛВІ В"
визнання недійсними
рішень Наглядової
ради ПАТ "Одеський
автоскладальний
ТОВ "КАВІОН"; ТОВ
завод"щодо:внесення
"ТРАНСПОРТ
до статутного капіталу
Рішенням Господарського суду Одеської
ЛОДЖІСТІК"; ТОВ
ТОВ "СКЛАДОН",
області від 16.12.2020р. позов задоволено.
"СКЛАДОН"; ТОВ
ТОВ "КАВІОН", ТОВ
"Виробниче
"ТРАНСПОРТ
підприємство ОДАЗ"
ЛОДЖІСТІК", ТОВ
"МАЛВІ В"
ТОВ "Виробниче
підприємство
ОДАЗ"права власності
на нерухоме майно, що
належало Пат "ОДАЗ"
визнання недійсними
рішень Наглядової
ради ПАТ "Одеський
автоскладальний
завод"щодо:внесення
до статутного капіталу
ТОВ "СКЛАДОН",
ТОВ "КАВІОН", ТОВ

"ТРАНСПОРТ
ЛОДЖІСТІК", ТОВ
"МАЛВІ В" ТОВ
"Виробниче
підприємство
ОДАЗ"права власності
на нерухоме майно, що
належало Пат "ОДАЗ"
Опис

2

916/27/20

Господарський суд
Одеської області

Акціонер ПАТ
"ОДЕСЬКИЙ
АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ
ЗАВОД" Бичков Олег
Леонідович

ПАТ "Одеський
автоскладальний
завод"

визнання
недійсним рішення №
1 одноосібного
засновника (учасника)
ТОВ "СКЛАДОН" від
04.07.2018р.,
прийнятого ПАТ
"Одеський
автоскладальний
Ейсмонт Олександр
завод", посвідченого
Вікторович, Лятамбор
приватним нотаріусом
Дар'я Юріївна, Єріна
Одеського міського
Аліна Анатоліївна,
нотаріального округу
Ковач Олександр
Ярош О.М. та
Михайлович,
зареєстрованого в
Рішенням Господарського суду Одеської
Приватний нотаріус
області від 07.07.2020р. позов задоволено
реєстрі за №2303;
Одеського міського
скасування
нотаріального
рішення про державну
округуЯрош О.М.,
реєстрацію прав та їх
ТОВ "СКЛАДОН",
обтяжень державного
Горін Олексій
реєстратора
Едуардович
приватного нотаріуса
Одеського міського
нотаріального округу
Ярош О.М., індексний
номер 42062323 від
16.07.2018р.;
скасування
запису про право
власності №27044471

на нежитлову будівлю,
загальною площею
1661,1 кв.м, що
знаходиться за
адресою: м.Одеса,
вул.Отамана Чепіги,
буд .29-З , що
належить на праві
приватної власності
ТОВ "СКЛАДОН".
Опис

3

916/27/20

Південно-західний
апеляційний
господарський суд

Акціонер ПАТ
"ОДЕСЬКИЙ
АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ
ЗАВОД" Бичков Олег
Леонідович

ПАТ "Одеський
автоскладальний
завод"

- визнання недійсним
рішення № 1
одноосібного
засновника (учасника)
ТОВ "СКЛАДОН" від
04.07.2018р.,
прийнятого ПАТ
"Одеський
Ейсмонт Олександр
автоскладальний
Вікторович, Лятамбор
завод", посвідченого
Дар'я Юріївна, Єріна
приватним нотаріусом
Аліна Анатоліївна,
Одеського міського
Ухвалою Південно-західного апеляційного
Ковач Олександр
нотаріального округу
господарського суду від 03.12.2020р.
Михайлович,
Ярош О.М. та
зупинено апеляційне провадження до
Приватний нотаріус
зареєстрованого в
набрання законної сили судовими
Одеського міського
реєстрі за №2303;
рішеннями у справі № 916/3844/19.
нотаріального
- скасування рішення
округуЯрош О.М.,
про державну
ТОВ "СКЛАДОН",
реєстрацію прав та їх
Горін Олексій
обтяжень державного
Едуардович
реєстратора
приватного нотаріуса
Одеського міського
нотаріального округу
Ярош О.М., індексний
номер 42062323 від
16.07.2018р.;
-скасування запису про

право власності
№27044471 на
нежитлову будівлю,
загальною площею
1661,1 кв.м, що
знаходиться за
адресою: м.Одеса,
вул.Отамана Чепіги,
буд .29-З , що
належить на праві
приватної власності
ТОВ "СКЛАДОН".
Опис

4

916/30/20

Господарський суд
Одеської області

Акціонер ПАТ
"ОДЕСЬКИЙ
АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ
ЗАВОД" Бичков Олег
Леонідович

ПАТ "Одеський
автоскладальний
завод"

визнання недійсним
рішення голови
правління ПАТ
"Одеський
автоскладальний
завод" № 1/19 від
08.01.2019р, визнання
недійсним рішення
голови правління ПАТ
Ейсмонт Олександр
"Одеський
Вікторович, Лятамбор
автоскладальний
Дар'я Юріївна, Єріна
завод" № 2/19 від
Аліна Анатоліївна,
08.01.2019р., визнання Рішенням Господарського суду Одеської
Ковач Олександр
області від 07.07.2020р. позов задоволено.
недійсним рішення
Михайлович,ТОВ
голови правління ПАТ
"ТРАНСПОРТ
"Одеський
ЛОДЖІСТІК", Горін
автоскладальний
Олексій Едуардович
завод" № 3/19 від
29.07.2019р.,
скасування рішення
про державну
реєстрацію прав та їх
обтяжень, скасування
запису державного
реєстратора ДП "Центр
обслуговування

громадян".
Опис
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916/30/20

визнання недійсним
рішення голови
правління ПАТ
"Одеський
автоскладальний
завод" № 1/19 від
08.01.2019р, визнання
недійсним рішення
голови правління ПАТ
Ейсмонт Олександр
"Одеський
Вікторович, Лятамбор
автоскладальний
Ухвалою Південно-західного апеляційного
Дар'я Юріївна, Єріна
завод" № 2/19 від
господарського суду від 03.12.2020р.
Аліна Анатоліївна, 08.01.2019р., визнання
зупиненоапеляційнепровадження до
Ковач Олександр
недійсним рішення
набраннязаконноїсилисудовимирішеннями
Михайлович, ТОВ голови правління ПАТ
у справі № 916/3844/19 та у справі
"ТРАНСПОРТ
"Одеський
№916/248/20.
ЛОДЖІСТІК", Горін
автоскладальний
Олексій Едуардович
завод" № 3/19 від
29.07.2019р.,
скасування рішення
про державну
реєстрацію прав та їх
обтяжень, скасування
запису державного
реєстратора ДП "Центр
обслуговування
громадян".

Південно-західний
апеляційний
господарський суд

Акціонер ПАТ
"ОДЕСЬКИЙ
АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ
ЗАВОД" Бичков Олег
Леонідович

Господарський суд
Одеської області

ПАТ "Одеський
Ейсмонт Олександр
автоскладальний
Акціонер ПАТ
Вікторович, Лятамбор
завод", Державний
"ОДЕСЬКИЙ
Дар'я Юріївна, Єріна
реєстратор
АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ
Аліна Анатоліївна,
Державного
ЗАВОД" Бичков Олег
Ковач Олександр
підприємства "Центр
Леонідович
Михайлович, ТОВ
обслуговування
"МАЛВІ В"
громадян" Ковач

ПАТ "Одеський
автоскладальний
завод"

Опис

6

916/31/20

визнання недійсним
рішення №1
одноосібного
засновника (учасника) Рішенням Господарського суду Одеської
ТОВ "МАЛВІ В" від області від 17.06.2020р. позов задоволено.
21.03.2018р.,
прийнятого головою
правління ПАТ

Вікторія Петрівна

"Одеський
автоскладальний
завод" Горіним
Е.О.;скасування
рішення про державну
реєстрацію прав та їх
обтяжень державного
реєстратора,
скасування запису
державного
реєстратора.

Опис

7

916/31/20

Південно-західний
апеляційний
господарський суд

визнання недійсним
рішення №1
одноосібного
засновника (учасника)
ТОВ "МАЛВІ В" від
ПАТ "Одеський
21.03.2018р.,
автоскладальний
Ейсмонт Олександр прийнятого головою
Акціонер ПАТ
завод", Державний Вікторович, Лятамбор
правління ПАТ
"ОДЕСЬКИЙ
реєстратор
Дар'я Юріївна, Єріна
Ухвалою Південно-західного апеляційного
"Одеський
АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ
Державного
Аліна Анатоліївна,
господарського суду від 03.03.2021р.
автоскладальний
ЗАВОД" Бичков Олег підприємства "Центр Ковач Олександр
апеляційнепровадженнязакрито.
завод" Горіним
Леонідович
обслуговування
Михайлович, ТОВ
Е.О.;скасування
громадян" Ковач
"МАЛВІ В"
рішення про державну
Вікторія Петрівна
реєстрацію прав та їх
обтяжень державного
реєстратора,
скасування запису
державного
реєстратора.

Господарський суд
Одеської області

Акціонер ПАТ
"ОДЕСЬКИЙ
АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ
ЗАВОД" Бичков Олег
Леонідович

Опис
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916/105/20

ПАТ "Одеський
Ейсмонт Олександр
автоскладальний Вікторович, Лятамбор
завод", Державний Дар'я Юріївна, Єріна
реєстратор
Аліна Анатоліївна,
Юридичного
Канунніков Андрій
департаменту
Віталійович, Горін

визнання недійсним
рішення одноосібного
Рішенням Господарського суду Одеської
засновника (учасника)
області від 03.06.2020р. позов задоволено
ТОВ "КАВІОН" від
частково.
03.10.2018р.,
прийнятого ПАТ

Одеської міської ради Олексій Едуардович,
"Одеський
Бахова Вікторія
Товариство з
автоскладальний
Іванівна
обмеженою
завод";скасування
відповідальністю рішення про державну
"Кавіон"
реєстрацію прав та їх
обтяжень, скасування
запису державного
реєстратора
Юридичного
департаменту Одеської
міської ради Бахової
В.І. про право
власності, визнання
недійсним рішення №2
одноосібного
засновника (учасника)
ТОВ "КАВІОН" від
30.10.2018р.,
прийнятого
ПАТ"Одеський
автоскладальний
завод", скасування
рішення про державну
реєстрацію прав та їх
обтяжень державного
реєстратора
Юридичного
департаменту Одеської
міської ради Бахової
В.І., скасування запису
державного
реєстратора
Юридичного
департаменту Одеської
міської ради Бахової
В.І. про право
власності.
Опис
9

916/105/20

Південно-західний
апеляційний

Акціонер ПАТ
"ОДЕСЬКИЙ

ПАТ "Одеський
автоскладальний

Ейсмонт Олександр визнання недійсним Ухвалою Південно-західного апеляційного
Вікторович, Лятамбор рішення одноосібного
господарського суду від 03.12.2020р.

господарський суд

АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ
ЗАВОД" Бичков Олег
Леонідович

завод", Державний
реєстратор
Юридичного
департаменту
Одеської міської ради
Бахова Вікторія
Іванівна

Дар'я Юріївна, Єріна засновника (учасника)
Аліна Анатоліївна,
ТОВ "КАВІОН" від
Канунніков Андрій
03.10.2018р.,
Віталійович, Горін
прийнятого ПАТ
Олексій Едуардович,
"Одеський
Товариство з
автоскладальний
обмеженою
завод";скасування
відповідальністю рішення про державну
"Кавіон"
реєстрацію прав та їх
обтяжень, скасування
запису державного
реєстратора
Юридичного
департаменту Одеської
міської ради Бахової
В.І. про право
власності, визнання
недійсним рішення №2
одноосібного
засновника (учасника)
ТОВ "КАВІОН" від
30.10.2018р.,
прийнятого ПАТ
"Одеський
автоскладальний
завод", скасування
рішення про державну
реєстрацію прав та їх
обтяжень державного
реєстратора
Юридичного
департаменту Одеської
міської ради Бахової
В.І., скасування запису
державного
реєстратора
Юридичного
департаменту Одеської
міської ради Бахової
В.І. про право
власності.

зупинено апеляційне провадження до
набрання законної сили судовими
рішеннями у справі № 916/3844/19 та у
справі №916/248/20.

Опис

10

916/3594/20

Господарський суд
Одеської області

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"ТРАНСПОРТ
ЛОДЖІСТІК"

Публічне акціонерне
товариство
"Одеський
автоскладальний
завод"

д/н

Про видачу судового
наказу про стягнення
заборгованності

Видано наказ від 16.12.2020

Опис д/н

11

420/5056/20

Одеський окружний
адміністративний суд

Акціонер Публічного
Публічне акціонерне
акціонерного товариства
Національна комісія з
Про визнання
товариство "Одеський
"Одеський
цінних паперів та
протиправним та
автоскладальний
автоскладальний завод"
фондового ринку
скасування рішення
завод"
Ейсмонт Олександр
Вікторович

Прийнято рішення від 27.08.2020 позов
задоволено повністю

Опис д/н
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916/814/20

Господарський суд
Одеської області

Позивач (Заявник):
Акціонери ПАТ "ОДАЗ"
Ейсмонт Олександр
Публічне акціонерне
Вікторович, Лятамбор
товариство
"Одеський
Дар'я Юріївна, Єріна
автоскладальний
Аліна Анатоліївна,
завод"
Бичков Олег
Леонідович, Ковач
Олександр Михайлович

Господарський суд
Одеської області

Департамент
Публічне акціонерне
Одеська міська рада,
комунальної
товариство "Одеський Виконавчий комітет
власності Одеської
автоскладальний завод" Одеської міської ради
міської ради,

д/н

про визнання
недійсним рішення
позачергових
загальних зборів
акціонерів

Провадження зупинено

про скасування
рішення та запису

Рішенням від 14.12.2020 позов частково
задоволено

Опис д/н

13

916/2026/20

Опис д/н

17. Штрафні санкції щодо емітента
N
з/п

Номер та дата рішення,
яким накладено
штрафну санкцію

Орган, який наклав штрафну санкцію

Вид стягнення

Інформація про виконання

1

2

3

4

5

1

Постанова НКЦПФР №
405-ДП-Е
07.10.2020

НКЦПФР

штраф

Сплачено "18" січня 2021 року

НКЦПФР

штраф

Сплачено "18" січня 2021 року

Опис д/н
2

Постанова НКЦПФР №
521-ДП-Е
28.12.2020

Опис д/н

18. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Пiдприємство немає філій, дочiрних пiдприємств, представництв та інших
видокремлених структурних підрозділів.
Змін в організаційної структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не
відбувалось. Товариство не планує змiнювати органiзацiйну структуру.

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 чисельність працiвникiв облiкового складу - 10 осiб, середня
чисельність позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 2
особи, чисельність працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого
часу(дня,тижня) - 2 особи,фонд оплати працi - 556.1 тис.грн.
У звiтному роцi вiдбулося збільшення розмiру фонду оплати працi на 60,8 тис.грн.,
що складає 21,5% збiльшення вiдносно попереднього року.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її
працiвникiв операцiйним потребам емiтента для чого регулярно проводиться
переквалiфiкацiя i огляд працiвникiв вiдповiдних професiй згiдно законодавчим
актам України, та кадрова програма полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi
працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в
пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї.

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
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств, тому інформація щодо
найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, функції
та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі
об'єднання відсутня.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами,
установами, тому інформація щодо суми вкладів, мети вкладів (отримання прибутку,
інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду
спільної діяльності відсутня.

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

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

Організація і методологія бухгалтерського обліку Товариства здійснюється
відповідно до Положення бухгалтерського обліку і облікову політику ПАТ,
затвердженого Наказом Голови Правління.
Визнання та амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв.
Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами - їх придбання,
доставка, встановлення, спорудження i виготовлення. Данi українського
бухгалтерського облiку не дозволяють визначити iсторичну собiвартiсть об'єктiв
основних засобiв або їх справедливу вартiсть (реальну ринкову вартiсть), як
вимагають МСБО.
До основних засобiв вiдносяться видатки на незакiнченi роботи з капiтального
ремонту, якi по його завершенню будуть вiднесенi на вартiсть вiдповiдного об'єкту
з подальшою амортизацiєю.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з
українським податковим законодавством. З 01.07.1997 року амортизацiя нараховується
методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової
вартостi основних засобiв на початок звiтного перiоду.
Строк, протягом якого здiйснюється нарахування амортизацiї згiдно з
встановленими державою методами та нормами, є бiльшим, iнодi суттєво бiльшим, нiж
строк корисного використання активiв.
Строк амортизацiї нематерiальних активiв визначається строком їх корисного
життя (але не перевищує 10 рокiв).
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом.
Iнвестицiї
Короткостроковi iнвестицiї в активах пiдприємства вiдображенi за нижчою з двох
оцiнок - собiвартiстю або ринковою вартiстю.
Довгостроковi iнвестицiї оцiненi за собiвартiстю у випадках, коли пiдприїмство
володiє незначною частиною голосiв i не має суттєвого впливу на об'єкт
iнвестування.
Запаси облiковуються за собiвартiстю. Пiдприємство проводить переоцiнку ТМЦ
вiдповiдно до постанов державних органiв.
Робочий капiтал достатнiй i вiдповiдає поточним потребам пiдприємства, можливi
шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi
заходiв по збiльшенню обсягу реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової
полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта
господарювання, необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй
дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних
зобов'язань.

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

- від надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна у звітному році
отриманий дохід в сумі 4791 тис. грн. Приміщення здаються в оренду за
середньореалізаційною ціною - 40-45 грн за кв. м.
Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі)- інформація відсутня у
зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом продукції.
Середньо реалізаційні ціни - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не
займається виробництвом та реалізацією продукції.
Сума виручки - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається
виробництвом та реалізацією продукції.
Інформація про загальну суму експорту - інформація відсутня у зв'язку з тим що
Товариство не займається виробництвом та експортом продукції.
Частка експорту в загальному обсязі продажів - інформація відсутня у зв'язку з тим
що Товариство не займається виробництвом та експортом продукції.
Перспективність виробництва окремих товарів,виконання робіт та надання послуг:
надання послуг з оренди є перспективним на умовах фінансової спроможності
юридичних осіб, але на цей час Товариство не має впевненої можливості прогнозувати
свою перспективність надання послуг з оренди.
Залежність від сезонних змін - Товариство не має залежності від сезонних змін.
Основні ринки збуту та основні клієнти - інформація відсутня у зв'язку з тим що
Товариство не займається виробництвом та реалізацією продукції.
Надаючи оцінку основним ризикам діяльності емітента, слід зазначити, що
керівництвом емітента, яке було повноважне до 20.10.2020 року, при прийнятті
управлінських рішень не враховувалось настання та вплив будь-яких ризиків на
діяльність емітента. Наслідком такої бездіяльності, яка мала місце як в 2020 році
(до 20.10.2020 року), так і до 2020 року, стало відчудження активів Товариства.
Окрім цього, бездіяльність керівництва, яке було повноважне до 20.10.2020 року,
щодо підтримання у належному стані активів Товариства призвела до неможливості
використання зазначених активів Товариства за призначенням. Вказані вище обставини
в сукупності призвели до погіршення фінансово стану і необхідністю залучення
додаткового фінансування.
Основні ризики в діяльності емітента: Основні ризики, властиві фінансовим
інструментам, включають: фінансовий ризик, ринковий ризик, ризик ліквідності та
кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із
цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче. Для діяльності, в основному,
характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та
відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізу чутливості,
які враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів
обміну валют протягом року. Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива
вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента
коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Валютний ризик в основному,
обумовлений коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США. Ризик Товариства
відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти не складає суттєвого впливу на
діяльність Товариства. Це і обумовлено тим, що станом на 31.12.2020 року грошові
кошти та їх еквіваленти, торгова та інша дебіторська заборгованість в іноземної
валюті відсутні. Ризик зміни відсоткових ставок. Ризик зміни відсоткових ставок
являє собою ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від
фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових
ставок. Для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін
відсоткових ставок. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не
зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є
підтримання балансу між безперервним фінансуванням i гнучкістю у використанні умов
кредитування, які надаються постачальниками. Кредитний ризик являє собою ризик
того, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не
виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором.
Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію
кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також
торгову дебіторську заборгованість. Товариство переважно розміщує свої грошові
кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в
Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де
розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з
невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх
еквівалентів.
Товариство здійснює операції з надання послуг та виконання робіт тільки з
перевіреними i кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку. Політика
Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають
співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується i
підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову
процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі.
Інші ризики відстежуються i аналізуються у кожному конкретному випадку.

З 20.10.2020 Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та
розширення виробництва та ринків збуту: в зв'язку з непередбачуваністю та
неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського
персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена i спрямована на
зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. На
Товаристві з 20.10.2020 проводяться наступні заходи: кваліфіковане відпрацювання
договорів i контрактів між партнерами, своєчасне відпрацювання в них прав та
обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій i конфліктних ситуацій;
проводиться аналіз ефективності надання послуг, мобілізація фінансових расурсiв,
контроль за збереженням та використанням оборотних активів, проводяться соціальноекономічні заходи; проводиться оцінка потреб споживачів, заходи по активізації
попиту, роботи по впровадженню нових видів послуг відповідно до потреб споживача,
а також роботи, направлені на оптимізацію каналів збуту та умов реалізації. 11
березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно оголосила
пандемію, викликану новим коронавірусом (COVID-19). Керівництво уважно стежить за
розвитком цієї пандемії, в тому числі за тим, як COVID-19 може вплинути на
Компанію, економіку країни і населення в цілому.
Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.
Канали збуту й методи продажу, які використовує емітент, джерела сировини, їх
доступність та динаміка цін - інформація відсутня у зв'язку з тим, що Товариство
не займається виробництвом та реалізацією продукції.
Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент
- інформація відсутня у зв'язку з тим, що Товариство не займається виробництвом та
реалізацією продукції.
Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не займається виробництвом та
реалізацією продукції.
Конкуренція в галузі - конкурентами з надання послуг з оренди є юридичні та
фізичні особи, які надають послуги з оренди.
Особливості продукції (послуг) емітента - Товариство не займається виробництвом,
тому особливостей у продукції не має. Послуги, яки надає Товариство, не мають
особливостей.
Перспективні плани розвитку емітента - на жаль, в iснуючих умовах господарювання,
до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi
прогнози й детальні плани.
Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають
більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання - інформація відсутня у зв'язку
з тим, що Товариство не займається виробництвом, яке потребує сировину та
матеріали.
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 - інформація відсутня у зв'язку з тим, що
Товариство не здійснює свою діяльність у декількох країнах.

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
За останнi 5 рокiв було придбано активів на сумму 1204.4 тис.грн, вiдчуження
активів на сумму 7830.7 тис.грн.
Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з
господарською діяльністю у зв'язку з чим інформація, щодо суттєвих умов придбання
або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування, відсутня.

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

підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Використання основних засобів здійснюється переважно за цільовим призначенням.
Однак технічній стан будівель та інших основних засобів не дозволяє здійснювати
використання майна Товариства за цільовим призначенням та, нерідко, будь яким
іншим чином. Технічний стан будівель, споруд та інших основних засобів є
незадовільним внаслідок незадовільної діяльності органів управління Товариства,
які були повноважні до 20.10.2020 року. Для забезпечення здійснення господарської
дiяльностi товариства, необхідно здійснити значні інвестиції з метою поновлення
технічного стану будівель, споруд та інших основних засобів.
Базою оцінки для визначення балансової вартості основних засобів є первісна
вартість. Товариство не має орендованих основних засобів i основних засобів
невиробничого призначення. Обмежень на використання майна товариство не виникали.
Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних коштів та потребує
залучення додаткових коштів.
Основні засоби обліковуються на балансі товариства. Первісна вартість основних
засобів станом на 31.12.2020 р. складає 11399 тис. грн., знос - 5062 тис. грн.,
залишкова вартість - 6337 тис. грн.
Товариство не орендує основні засоби у інших підприємств
Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства повинні
iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Основнi
засоби емiтента знаходяться в не задовiльному станi.
Всі основні засоби товариства знаходяться за адресами нерухомого майна Товариства,
які зазначені в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Виробничі потужності та ступінь використання обладнання: товариство не здійснює
випуск промислової продукції, тому фахівцями не розраховуються показники
виробничої потужності та ступінь використання обладнання.
Екологічні фактори не впливають на використання активів підприємства. Дiяльнiсть
товариства не має впливу на погiршення стану навколишнього середовища, тому
екологiчнi питання, що можуть позначитись на використаннi активiв вiдсутнi.
Утримання основних засобiв здiйснюється за рахунок власних коштiв. На даний час
Товариство не визначилося щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або
удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових
вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою. Товариство не
проводило капiтального будівництва, розширення або удосконалення основних засобiв,
тому видатки не вiдраховувалися, сума видаткiв складає нуль гривень нуль копiйок.
Товариство не проводило капiтального будівництва, розширення або удосконалення
основних засобiв, тому методи фiанасування не вживалися, iнформацiя щодо дати
початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей
пiсля її завершення вiдсутня.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Проблеми, які впливають на діяльність емітента: В Україні відбуваються політичні
та економічні зміни, які впливали та можуть і надалі впливати на діяльність
підприємств, що працюють у цих умовах. Внаслідок цього здійснення операцій в
Україні пов'язано з ризиками, які не є характерними для інших ринків. Серед
проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента: застарiла матеріальна база
Товариства, коливання курсу валют, затримка оплат за надані послуги, прийняття
неєфективних управлінських рішеннь в минулих періодах.
Спостерігається значна
залежність діяльності акціонерного товариства від законодавчих та економічних
обмежень.

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

Полiтика фiнансування роботи Товариства - госпрозрахунок, та бережливе
використання оборотних коштiв. Обрана Емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi
базується на власних коштах, розвиток iнститутiв фiнансування, iнвестування є
суттєвими факторами, що визначають основнi джерела фiнансування дiяльностi
Товариства. Обсяг робочого капiталу оптимально незабезпечує поточнi виробничi
потреби Емiтента - у перiоди збiльшення потреби в обiгових коштах можливе
залучення додаткових коштiв, та, навпаки, при зниженнi потреби кошти, що
звiльняються з обiгу, можуть бути використанi для iнших цiлей.
Товариство не користується кредитами банкiв. Фiнансування капiтальних витрат
планується за власнi кошти . Товариство залежне від зовнішніх джерел фінансування.
Можливi шляхи покращення лiквiдностi полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню
об'ємiв реалiзацiї послуг та робіт, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової
полiтики, придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку
резервiв зниження витрат виробництва та погашення довгострокових та поточних
зобов'язань.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кінець звітного періоду товариство не має укладених, але невиконаних договорiв
(контрактів) про послуг iншим органiзацiям та пiдприємствам.

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)
В наступному роцi Емiтент планує здiйснювати заходи, направленi на розширення
перелiку клiєнтiв, полiпшення фiнансового стану, а саме залучення нових клiєнтiв.
Розширення виробництва не планується у зв'язку з тим що Товариство не займається
виробництвом. Реконструкції не планується
Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є
збiльшення iнфляцiї, підвищення тарифів на комунальні послуги, подорожчення
кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок за звітний рік - інформація
відсутня у зв'язку з тим що досліджень та розробок не велось.
Сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік - інформація відсутня у
зв'язку з тим що досліджень та розробок не велось.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у
формі аналітичної довідки в довільній формі:
В період з грудня 2017 року по березень 2020 року органами управління Товариства
приймались рішення та здійснювались дії по відчуженню майна Товариства. При цьому,
керівництвом емітента, яке було повноважне до 20.10.2020 року, при прийнятті даних
управлінських рішень не враховувалось настання та вплив будь-яких ризиків на
діяльність емітента за наслідками таких рішень. За результатами здійсненого
відчуження право власності на майно Товариства перейшло до третіх осіб.
Після ознайомлення з інформацією про фінансово-господарську діяльність Товариства
акціонерами було виявлено негативні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства. Аналізуючи попередні фінансові показники, було встановлено факти
відчуження майна Товариства та поступового доведення Товариства до банкрутства.

Зазначені вище розпорядчі акти органів управління та правочини по відчуженню майна
було оскаржено акціонерами Товариства у судовому порядку.
20.10.2020 року було проведено позачергові загальні збори акціонерів, скликані на
вимогу акціонера, що є власником більше 10% голосуючих акцій Товариства, за
результатами яких було прийнято рішення про:
визнання звітів органів управління Товариства за 2019 р. такими, що не
підлягають затвердженню та потребую перегляду та доопрацювання, у зв'язку із їх
ненаданням;
визнання незадовільною роботи органів управління Товариства за результатами
2019р.;
визнання річного звіту Товариства за 2019 р. таким, що не підлягає
затвердженню та потребує перегляду та доопрацювання;
дострокове припинення повноважень органів управління Товариства;
обрання органів управління Товариства у новому складі, тощо.
Крім того, рішенням загальних зборів було зобов'язано голову та членів Правління,
повноваження яких припинено, передати протягом 5-ти робочих днів новообраному
Голові Правління Товариства всю документацію щодо діяльності Товариства, в т.ч.:
висновки ревізійної комісії та аудитора (аудиторської фірми) Товариства; звіти
наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії; річну фінансову
звітність; документи бухгалтерського обліку; документи, на підставі яких визначена
ринкова вартість майна Товариства (включаючи акції) відповідно до статті 8 Закону
України "Про акціонерні товариства".
Проте, дане рішення не було виконано попереднім складом Правління Товариства.
В подальшому було встановлено, що технічній стан будівель та інших основних
засобів, що залишились у власності Товариства, не дозволяє здійснювати
використання майна Товариства за цільовим призначенням та, нерідко, будь-яким
іншим чином. Технічний стан будівель, споруд та інших основних засобів є
незадовільним внаслідок незадовільної діяльності органів управління Товариства,
які були повноважні до 20.10.2020 року, всупереч інтересам Товариства та його
акціонерів. Для забезпечення здійснення господарської дiяльностi Товариства
необхідно здійснити значні інвестиції з метою поновлення технічного стану
будівель, споруд та інших основних засобів. Вказані обставини в сукупності
призвели до погіршення фінансового стану Товариства і необхідності залучення
додаткового фінансування його діяльності для поновлення його платоспроможності.
Органами управління Товариства, обраними 20.10.2020р., було вжито заходи щодо
відновлення документації на будівлі, споруди та інші основні засоби Товариства.
Однак, станом на 31.12.2020р., за результатами вказаних заходів та розпочатої
інвентаризації неможливо встановити правильність формування найменувань основних
засобів у бухгалтерському обліку та їх відповідність відомостям, які містяться в
матеріалах технічної документації нерухомого майна. З огляду на зазначену
обставину, необхідним є закінчення інвентаризації основних засобів з метою
усунення можливих розбіжностей, що потребує значного часового ресурсу.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, розкрита в цьому звіті.

IV. Інформація про органи управління
Орган управління

Структура

Наглядова рада

Наглядова рада Товариства складається з 6 осіб, а саме:
Голова Наглядової ради та 5 членів Наглядової ради.

Правління
Ревізійна комісія

Загальні збори акціонерів

Персональний склад
Голова Наглядової ради: Бичков Олег Леонiдович; член Наглядової ради - секретар:
Кудрявцева Тетяна Володимирiвна; члени Наглядової ради: Лятамбор Дар'я
Юрiївна, Ковач Олександр Михайлович, Мажарiн Олексiй Геннадiйович, Ейсмонт
Олександр Вiкторович.
Голова правління Граматик Вадим Iванович, член правління ЗелененкоСергiй
Петрович, член правління Трохимчук Вiталiй Сергiйович.

Правління складається з трьох осіб: Голова правління,
член правління, член правління.
Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) осіб, а саме:
Голова Ревізійної комісії ЄрiнаАлiнаАнатолiївна, члени Ревізійної комісії:
Голова Ревізійної комісії та 2 (два) члена Ревізійної
Козачинська Ольга Вадимiвна, Неклеса Iрина Василiвна.
комісії.
Вiдповiдно до ст. 34 Закону України "Про акцiонернi
товариства" у загальних зборах акціонерного товариства
можуть брати участь особи, включенi до перелiку
акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх
представники.
Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних
зборах, складається станом на 24 годину за три робочих Акціонери, що зареєструвались, згідно переліку акціонерів, які мають право участі у
загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ "НДУ" на дату визначену
дні до дня проведення таких зборiв у порядку,
встановленому законодавством про депозитарну систему
Наглядовою радою.
України.
Акціонери включені до перелiку акціонерів, які мають
право участі у загальних зборах акціонерного товариства,
наданий ПАТ "НДУ" на дату визначену Наглядовою
радою.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№
з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народже
ння

1

2

3

4

5

1974

Одеська національна юридична
академія, 2005 рік закінчення,
спеціальність - правознавство,
кваліфікація - юрист.

1

Голова Правлiння

Граматик Вадим Iванович

Дата набуття
Найменування підприємства,
повноважень та
ідентифікаційний код
термін, на який
юридичної особи та посада,
обрано
яку займав
(призначено)

Освіта

Стаж
роботи
(років)
6

7

19

ТОВ "Євротерминал"
33507625
Директор НТМ

8
20.10.2020 3 роки

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.
Розмір виплаченої винагороди, наданій таким особам емітентом: 16523,34 грн., в натуральній формі не отримує
Опис Загальний стаж роботи: 19 років
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор
Інші посади у інших Товариствах: директор НТМ в ТОВ "Євротерминал", 33507625,м. Одеса, Хаджибейська дорога, 4
2

Член Правлiння

ЗелененкоСергiй Петрович

1960

Ярославське вище військовофінансове училище

42

ТОВ "Євротерминал"
33507625
заступник директора

20.10.2020 3 роки

Освіта: Ярославське вище військово-фінансове училище, 1981 рік закінчення, спеціальність - Фінансове забезпечення та контроль фінансово-господарської діяльності
військ, кваліфікація - економіст-фінансист; Львівський державний університет, 1989 рік закінчення, спеціальність - планування народного господарства, кваліфікація економіст.
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена правління винагороди, в тому числі в натуральній
Опис
формі, не отримує.
Загальний стаж роботи: 42 років
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник директора
Інші посади у інших Товариствах: заступник директора в ТОВ "Євротерминал", 33507625,м. Одеса, Хаджибейська дорога, 4

3

Член Правлiння

Трохимчук Вiталiй Сергiйович

1977

Загальна середня освіта

Опис Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.

16

ТОВ "БС ЕНЕРДЖИ"
41276546
директор

20.10.2020 3 роки

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена правління винагороди, в тому числі в натуральній
формі, не отримує.
Загальний стаж роботи: 16 років
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор
Інші посади у інших Товариствах: директор ТОВ "БС ЕНЕРДЖИ", 41276546, м. Одеса, вул. Вапняна, буд. 54А.

4

Голова Наглядової
ради(акцiонер)

Бичков Олег Леонiдович

1965

Одеське вище артилерійське
командне училище

38

ТОВ "Спортивний Клуб
"Одеса"
39669008
директор

20.10.2020 3 роки

Освіта: Одеське вище артилерійське командне училище, рік закінчення 1986, спеціальність - Вище командне, кваліфікація - інженер по ремонту та експлуатації озброєння;
Військова академія, рік закінчення 1993, спеціальність - Вище військове, Одеська національна юридична академія, рік закінчення 2008р., спеціальність -правознавство,
кваліфікація - юрист.
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді голови наглядової ради винагороди, в тому числі в
Опис
натуральній формі не отримує
Загальний стаж роботи:38 років
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор
Інші посади у інших Товариствах: директор ТОВ "Спортивний клуб "Одеса", 39669008, м. Одеса, вул. Успенська, 97

5

Член Наглядової ради секретар (акцiонер)

Кудрявцева Тетяна Володимирiвна

1973

Одеський національний
університет ім.Мечнікова, рік
закінчення 1995, спеціальність правознавство, кваліфікація юрист.

20.10.2020 3 роки
26

ТОВ "Євротерминал"
33507625
головний юрисконсульт

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній
формі не отримує
Опис Загальний стаж роботи: 26 років
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний юрисконсульт, адвокат/юрисконсульт, начальник юридичного вiддiлу.
Інші посади у інших Товариствах: головний юрисконсультв ТОВ "Євротерминал", 33507625,м. Одеса, Хаджибейська дорога, 4

6

Член Наглядової ради
(акцiонер)

Лятамбор Дар'я Юрiївна

1991

Одеський державний
економічний університет, рік
закінчення 2013, спеціальність економіка, кваліфікація магістр

20.10.2020 3 роки
0

ТОВ "ЮПIТЕР ГРУПП"
39176021
директор

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній
формі не отримує
Опис Загальний стаж роботи: 5 місяців
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор
Інші посади у інших Товариствах: директор в ТОВ "ЮПIТЕР ГРУПП", 39176021, м. Одеса, вул.Лінія 9, 2-й Лиманчик, буд. 19, прим. 1

7

Член Наглядової ради
(акцiонер)

Ковач Олександр Михайлович

1971

Севастопольський
національний інститут ядерної
енергії та промисловості, рік
закінчення 2002, спеціальність електричні станції, кваліфікація
- інженер-електрик

20.10.2020 3 роки
27

ТОВ "Євротерминал"
33507625
Головний iнженер

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній
формі не отримує
Опис Загальний стаж роботи:27 років
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний iнженер
Інші посади у інших Товариствах: головний інженер в ТОВ "Євротерминал", 33507625,м. Одеса, Хаджибейська дорога, 4.

8

Член Наглядової ради
(акцiонер)

Мажарiн Олексiй Геннадiйович

1981

Одеський національний
університет ім.Мечнікова, рік
закінчення 2003, спеціальність правознавство, кваліфікація юрист

20.10.2020 3 роки
15

ТОВ "Євротерминал"
33507625
1-й заступник директора

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній
формі не отримує
Опис Загальний стаж роботи: 15 років
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор, 1-й заступник директора
Інші посади у інших Товариствах 1-й заступник директора в ТОВ "Євротерминал", 33507625,м. Одеса, Хаджибейська дорога, 4.

9

Член Наглядової ради
(акцiонер)

Ейсмонт Олександр Вiкторович

1972

Одеський державний
економічний університет, рік
закінчення 2012, спеціальність Фінанси та кредит, кваліфікація
- магістр

20.10.2020 3 роки
28

ТОВ "Євротерминал"
33507625
директор

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній
формі не отримує
Опис Загальний стаж роботи: 28 років
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:директор
Інші посади у інших Товариствах: директорв ТОВ "Євротерминал", 33507625,м. Одеса, Хаджибейська дорога, 4

10

Голова Ревiзiйної комiсiї

Єрiна Алiна Анатолiївна

1970

Одеський інститут народного
господарства, 1991 рік
закінчення, спеціальність економіка підприємства,
кваліфікація -економіст.

19

ТОВ "Євротерминал"
33507625
Заступник директора з
фiнансових питань

20.10.2020 3 роки

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді Голови ревізійної комісії винагороди, в тому числі в
натуральній формі не отримує
Опис Загальний стаж роботи: 19 років
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник директора з фiнансових питань
Інші посади у інших Товариствах заступник директора з фiнансових питань в ТОВ "Євротерминал", 33507625,м. Одеса, Хаджибейська дорога, 4

11

Член Ревiзiйної комiсiї

Козачинська Ольга Вадимiвна

1984

Одеський національний
економічний університет, 2006
рік закінчення, спеціальність економіка підприємства,
кваліфікація - економіст;

14

ТОВ "Елiт-Строй"
32574528
Заступник директора з
економiчних питань

20.10.2020 3 роки

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена ревізійної комісії винагороди, в тому числі в
натуральній формі не отримує
Опис Загальний стаж роботи: 14 років
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник директора з економiчних питань
Інші посади у інших Товариствах:заступник директора з економiчних питань в ТОВ "Елiт-Строй", 32574528, м. Одеса, вул. Генуэзька, буд 1А

12

Член Ревiзiйної комiсiї

Неклеса Iрина Василiвна

1986

Одеський національний
політехнічний університет,
закінчення 2009, спеціальність економіка підприємства,
кваліфікація - спеціаліст з
економіки підприємства

13

ТОВ "Євротерминал"
33507625
економiст з бухгалтерського
облiку та аналiзу господарської
дiяльностi

20.10.2020 3 роки

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: на посаді члена ревізійної комісії винагороди, в тому числі в
натуральній формі не отримує
Загальний стаж роботи: 13 років
Опис
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Економiст з фiнансової роботи; економiст з планування ; економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу
господарської дiяльностi
Інші посади у інших Товариствах:економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу господарської в ТОВ "Євротерминал", 33507625,м. Одеса, Хаджибейська дорога, 4.

13

Головний бухгалтер

Кузнєцова Інна Василівна

1983

вища

11

ПАТ "ОДАЗ"
00231604
бухгалтер

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає.
Розмір виплаченої винагороди, наданій таким особам емітентом: 25716,48 грн., в натуральній формі не отримує
Загальний стаж роботи: 11 років
Опис
Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер
Інші посади у інших Товариствах : бухгалтер ТОВ "Одаз-Авто" код 40655056 місцезнаходження: 65003, м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29

21.08.2017
безстроково

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Кількість акцій
(штук)

1

2

3

4

5

6

Голова Наглядової
ради(акцiонер)

Бичков Олег Леонiдович

44957

3.10803421002

44957

0

Член Наглядової ради -секретар
(акцiонер)

Кудрявцева Тетяна Володимирiвна

640

0.04424543218

640

0

Член Наглядової ради (акцiонер)

Лятамбор Дар'я Юрiївна

1000

0.06913348778

1000

0

Член Наглядової ради (акцiонер)

Ковач Олександр Михайлович

12432

0.85946752005

12432

0

Член Наглядової ради (акцiонер)

Мажарiн Олексiй Геннадiйович

669

0.04625030332

669

0

Член Наглядової ради (акцiонер)

Ейсмонт Олександр Вiкторович

231755

16.02203145989

231755

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Єрiна Алiна Анатолiївна

81812

5.65594890206

81812

0

прості іменні

Привілейовані
іменні

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Виплати у 2020 р. провідному управлінському персоналу - виключно заробітна плата. Інших компенсацій і виплат
не передбачено. Протягом 2020 року управлінському персоналу нараховувалась та виплачувалась заробітна плата
відповідно до встановленої системи оплати праці та вчасно. Винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення відповідають Чинному законодавству та встановленої системи
оплати праці.

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.
Товариство здійснює свою господарську діяльність в Україні.
В Україні відбуваються політичні та економічні зміни, які впливали та можуть і надалі впливати на діяльність
підприємств, що працюють в цих умовах. Внаслідок цього, здійснення операцій в Україні пов'язано з ризиками, які
не є характерними для інших ринків. Крім того, зниження активності та обсягів операцій на ринках капіталу та
кредитів та його вплив на економіку України підсилили рівень невизначеності в економічному просторі країни.
Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни,
поліпшення платоспроможності як підприємств так і громадян, тому, на даний час, керівництво не має змоги
прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати. В
наступному році, Товариство планує займатись основними видами діяльності та, для отримання прибутку,
планується проводити планомірну працю за розширенням клієнтської бази серед органiзацiй та пiдприємств, а
також здійснювати заходи по активізації попиту, роботи по впровадженню нових видiв послуг вiдповiдно до
потреб споживачів, а також роботи, направлені на оптимізацію каналiв збуту та умов реалiзацiї. Метою
Товариства є збільшення прибутку за рахунок розширення клієнтської бази серед споживачів, здійснення заходів
по активізації попиту, впровадження нових видів послуг, з урахуванням потреб ринку. Основними цілями
Товариства є зберегти існуючі можливості Товариства та репутацію надійного постачальника послуг.

2. Інформація про розвиток емітента.
Одеський автоскладальний завод засновано 10 лютого 1945 року наказом Народного Комісаріату середнього
машинобудування, більше 60 років спеціалізувався на випуску сучасної автотранспортної техніки,що відповідала
стандартним і технічним вимогам: це ізотермічні кузова і кузова-фургони на всі шасі автомобілів вітчизняного та
зарубіжного виробництва, автомобілі-рефрижератори з холодильно-обігрівальними установками, бортові,
ізотермічні і рефрижераторні причепи та напівпричепи, контейнеровози, зерновози, комбайнеровози, скотовози,
спеціальна техніка, причепи до легкових автомобілів. У 1992 році Виробниче об'єднання перейменовано в Орендне
підприємство "Одеський автоскладальний завод". Закрите акціонерне товариство "Одеський автоскладальний
завод" засновано шляхом реорганізації і є правонаступником Орендного підприємства "Одеський автоскладальний
завод" (установчий договір від 29.08.1994 р.; договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу орендного
підприємства, яке знаходилось в орендному користуванні Організації орендарів Одеського автоскладального
заводу № КП-192 від 25.10.1993 р., додаткова угода до договору купівлі-продажу від 28.12.1993р.; отримано
свідоцтво про власність № П-236 від 31.03.1994 р.). Рішенням загальних зборів акціонерів ЗАТ "Одеський
автоскладальний завод" від 29.04.2015 р. Закрите акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод" (ЗАТ
"ОдАЗ") було перейменовано в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ
ЗАВОД" (ПАТ "ОДАЗ").
Товариство проводить аналіз ринку, де здійснює свою діяльність, динаміки попиту з боку основних споживачів,
обсягу надання послуг та цін у конкуруючих компаній. Це дозволяє зрозуміти поточне положення емітента на
ринку, його сильні та слабкі сторони, а також негативні й позитивні зовнішні фактори, які можуть вплинути на
діяльність Товариства.
У цілому, план розвитку Товариства спрямований на вирішення наступних проблем:
- визначення конкретних напрямків діяльності Товариства, цільових ринків і місця Товариства на цих ринках;
- формулювання довгострокових та короткострокових цілей Товариства, стратегії й тактики їх досягнення,
визначення осіб, відповідальних за реалізацію стратегії;
- визначення складу й показників послуг, які будуть запропоновані споживачам, оцінка витрат з їхнього
формування та реалізації;
- оцінка фінансового становища Товариства й відповідності наявних матеріальних і фінансових ресурсів
можливостям досягнення поставлених цілей, визначення потреби в капіталі та коштах;
- визначення складу маркетингових заходів щодо вивчення ринку, реклами, ціноутворення, стимулювання
продажів, каналів збуту тощо;
- передбачення труднощів, які можуть перешкодити практичному виконанню плану й визначення шляхів
мінімізації або запобігання виникнення таких труднощів.
Важливих подій розвитку, в тому числі злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу, у звітному періоді не
відбувалося.
У звітному році чистий фінансовий результат - збиток Товариства склав 3101 тис. грн., в попередньому році
чистий фінансовий результат був прибуток 1443 тис.грн., чистий дохід від наданих послуг у звітному році 4791
тис.грн., за наслідками діяльності у звітному році отримано сукупний дохід у розмірі (3101) тис. грн., собівартість
наданих послуг у звітному році збільшилась та склала 7 тис.грн., збільшились адміністративні витрати, які склали
7885 тис.грн.
Протягом звітного року придбання не відбувалося, вартість основних засобів зменшилась за рахунок
амортизаційних нарахувань та відчудження активів вартістю 1605 тис. грн.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо
похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів,
зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента,
що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду
прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського
персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх потенційного
негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Товариством проводяться: кваліфіковане відпрацювання
договорів i контрактів між партнерами, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах
можливих негативних подій i конфліктних ситуацій; аналіз ефективності надання послуг; мобілізація фінансових
ресурсiв; соціально-економічні заходи; оцінка потреб споживачів, заоди по активізації попиту, роботи по
впровадженню нових видів послуг відповідно до потреб споживача, а також роботи, направлені на оптимізацію
каналів збуту та умов реалізації. Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються
операції хеджування, полягають, насамперед, у попередніх розрахунках та прогнозуванні змін та коливань цінових
параметрів складових частин прогнозованих операцій, а також можливих коливань валютних курсів, якщо це має
вплив на кінцеві фінансові результати прогнозованих операцій. Страхування кожного основного виду
прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, здійснюється після проведення
системного аналізу та комплексного прогнозування факторів, які можуть мати суттєве значення щодо фактичного
кінцевого фінансового результату такої операції. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не
застосовувались.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного
ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість за
роботи та надані послуги та іншу дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість. Товариство не
використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим
інструментам, включають: фінансовий ризик, ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво
аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.
Ринковий ризик. Для діяльності, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів
обміну валют та відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізу чутливості, які
враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів обміну валют протягом року.
Валютний ризик. Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових
коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Валютний ризик в
основному, обумовлений коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США.
Ризик Товариства відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти не складає суттєвого впливу на діяльність
Товариства. Це і обумовлено тим, що станом на 31.12.2020 року грошові кошти та їх еквіваленти, торгова та інша
дебіторська заборгованість в іноземної валюті відсутні.
Ризик зміни відсоткових ставок. Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість
або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових
ставок. Для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.
Ризик ліквідності. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання
на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням i
гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз
строків виникнення активів i погашення зобов'язань i планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків
погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових
коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не
залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності недостатньо для своєчасного погашення
зобов'язань.
Кредитний ризик. Кредитний ризик являє собою ризик понесення фінансових збитків у випадку, якщо контрагенти
не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти,
які потенційно наражають на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх
еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість.
Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які
знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені
грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та
обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.
Товариство здійснює операції з надання послуг та виконання робіт тільки з перевіреними i кредитоспроможними
клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання
кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується
i підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу
фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються i аналізуються у кожному
конкретному випадку.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Власний кодекс корпоративного управління на Товариствi відсутній. Товариство застосовує практику
корпоративного управління у відповідності до чинного законодавства та Статуту Товариства.

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних
осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно
вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування
перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "ОДАЗ" на фондових біржах не зареєстровані, Товариство не є
членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не
наводяться.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначеної законодавством вимоги немає

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного
управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї
частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного
управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі
якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу
корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому
пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Емітент не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного
управління інших підприємств, установ, організацій тому не має відхилень вiд положень кодексу корпоративного
управління.

3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )
Вид загальних зборів

Річні

Позачергові
X

20.10.2020
Дата проведення
86.52
Кворум зборів
Опис Загальнi збори скликанi на вимогу акцiонера Товариства, власника 231 755 простих iменних акцiй
Товариства, що складає 27,089 % голосуючих акцiй Товариства, у вiдповiдностi до статтi 47 Закону
України "Про акцiонернi товариства". Збори проведенi акцiонером що подавав вимогу про скликання.
Особа, що подала пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Ейсмонт Олександр Вiкторович,
акцiонер Товариства власник 231 755 простих iменних акцiй Товариства, що складає 27,089 %
голосуючих акцiй Товариства. Змiн та доповнень до порядку денного не вiдбувалося.
Перелiк питань, що розглядався та опис прийнятих на загальних зборах рiшень з питань порядку денного:
1. Про обрання членiв Лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Про затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4. Про розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за 2019 р. Затвердження заходiв та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.
5. Про розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2019 р. Затвердження заходiв та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
6. Про розгляд звiту Ревiзiйної Комiсiї Товариства за 2019 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної Комiсiї Товариства.
7. Про розгляд рiчного звiту Товариства за 2019 р.
8. Про дострокове припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з головою та
членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з ними.
11. Про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства.
12. Про обрання Голови Правлiння Товариства.
13. Про обрання членiв Правлiння Товариства.
14. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з головою та
членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується
на пiдписання договорiв (контрактiв) з ними.
15. Про зобов'язання Голови та членiв Правлiння повноваження яких припинено, передати документи,
печатки Товариства новообраному Головi Правлiння Товариства.
16. Про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї.
17. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
18. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з головою та
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з ними.
19. Про проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства.
20. Про визначення особи, якiй буде надано повноваження щодо здiйснення державної реєстрацiї змiн до
вiдомостей про Товариство, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiбпiдприємцiв та громадських формувань, пов'язаних iз змiною керiвника Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного: по всiм питанням порядку денного були прийняттi
вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв рiшень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-8, 10-13, 14-16,
18-20 було прийняте рiшення "ЗА". По питанню порядку денного №9 обрано членами Наглядової ради
наступних осiб: Бичков Олег Леонiдович; Кудрявцева Тетяна Володимирiвна; Лятамбор Дар'я Юрiївна,
Ковач Олександр Михайлович, Мажарiн Олексiй Геннадiйович, Ейсмонт Олександр Вiкторович. По
питанню порядку денного №12 обрано Головою правлiння Граматик Вадима Iвановича. По питанню
порядку денного №13 обрано членами правлiння наступних осiб: Зелененко Сергiй Петрович, Трохимчук
Вiталiй Сергiйович. По питанню порядку денного №17 обрано членами ревiзiйної комiсiї наступних осiб:
Єрiна Алiна Анатолiївна, Козачинська Ольга Вадимiвна, Неклеса Iрина Василiвна.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у
звітному році ?
Так
X

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше

Ні
X

X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих
X
акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у
звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше

Ні
X
X
X
X
X

X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так

Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10
і більше відсотків голосуючих акцій товариства

Ні
X
X
X
Ейсмонт Олександр Вiкторович,
акцiонер Товариства власник 231
755 простих iменних акцiй
Товариства, що складає 27,089%
голосуючих акцiй Товариства

Інше (зазначити)
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : збори не

скликались
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
збори проведені

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради
Голова Наглядової ради Бичков Олег
Леонiдович

Незалежний член
наглядової ради
Так*
Ні*
X

Функціональні обов'язки члена наглядової ради
затвердження в межах своєї компетенції
положень, якими регулюються питання, пов'язані
з діяльністю Товариства;
-

затвердження інших внутрішніх
документів Товариства.

-

підготовка порядку денного загальних
зборів, прийняття рішення про дату їх
проведення та про включення пропозицій до
порядку денного, крім скликання акціонерами
позачергових загальних зборів;
прийняття рішення про проведення
чергових та позачергових загальних зборів
відповідно до статуту та законодавства;

-

прийняття рішення про продаж раніше
викуплених Товариством акцій;

прийняття рішення про розміщення
Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
прийняття рішення про викуп
розміщених Товариством інших, крім акцій,
цінних паперів;
затвердження ринкової вартості майна у
випадках, передбачених діючим законодавством;
обрання реєстраційної комісії, за
винятком випадків, встановлених діючим
законодавством;
обрання аудитора Товариства та
визначення умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розміру оплати його послуг;
визначення дати складення переліку
осіб, які мають право на отримання дивідендів,
порядку та строків виплати дивідендів у межах
граничного строку, визначеного Законом
України "Про акціонерні товариства";
визначення дати складення переліку
акціонерів, які мають бути повідомлені про
проведення загальних зборів;
-

вирішення питань про участь Товариства
у промислово-фінансових групах та інших
об'єднаннях, про заснування інших юридичних
осіб;

вирішення питань, передбачених
Законом України "Про акціонерні товариства", в
разі злиття, приєднання, поділу, виділу або
перетворення Товариства;

прийняття рішення про вчинення
значних правочинів, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є його предметом,
становить від 10 до 25 відсотків вартості активів
за даними останньої річної фінансової звітності
Товариства. У разі неприйняття наглядовою
радою рішення про вчинення значного
правочину питання про вчинення такого
правочину виносится на розгляд загальних
зборів.
узгодження рішення про вчинення
значних правочинів, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є його предметом,
перевищує 25 відсотків вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності
Товариства, та подання його на розгляд
загальним зборам;
визначення ймовірності визнання
Товариства неплатоспроможним внаслідок
прийняття ним на себе зобов'язань або їх
виконання, у тому числі внаслідок виплати
дивідендів або викупу акцій;
прийняття рішення про обрання
оцінювача майна Товариства та затвердження
умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг;
прийняття рішення про обрання (заміну)
депозитарія цінних паперів та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг;
-

надсилання пропозицій акціонерам про
придбання належниї їм простих акцій особою
(особами, що діють спільно), яка придбала
контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65
Закону України "Про акціонерні товариства";

внесення змін до статуту дочірніх
підприємств, філій та представництв, Товариств.
підписання від імені Товариства
трудового договору (контракту) з головою та
членами правління в особі голови наглядової
ради.

Член Наглядової ради Кудрявцева Тетяна
Володимирiвна

X

затвердження в межах своєї компетенції
положень, якими регулюються питання, пов'язані
з діяльністю Товариства;
-

затвердження інших внутрішніх
документів Товариства.

-

підготовка порядку денного загальних
зборів, прийняття рішення про дату їх
проведення та про включення пропозицій до
порядку денного, крім скликання акціонерами
позачергових загальних зборів;
прийняття рішення про проведення
чергових та позачергових загальних зборів
відповідно до статуту та законодавства;

-

прийняття рішення про продаж раніше
викуплених Товариством акцій;

прийняття рішення про розміщення
Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
прийняття рішення про викуп
розміщених Товариством інших, крім акцій,
цінних паперів;
затвердження ринкової вартості майна у
випадках, передбачених діючим законодавством;
обрання реєстраційної комісії, за
винятком випадків, встановлених діючим
законодавством;
обрання аудитора Товариства та
визначення умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розміру оплати його послуг;
визначення дати складення переліку
осіб, які мають право на отримання дивідендів,
порядку та строків виплати дивідендів у межах
граничного строку, визначеного Законом
України "Про акціонерні товариства";
визначення дати складення переліку
акціонерів, які мають бути повідомлені про
проведення загальних зборів;
-

вирішення питань про участь Товариства
у промислово-фінансових групах та інших
об'єднаннях, про заснування інших юридичних
осіб;

вирішення питань, передбачених
Законом України "Про акціонерні товариства", в
разі злиття, приєднання, поділу, виділу або
перетворення Товариства;
прийняття рішення про вчинення
значних правочинів, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є його предметом,
становить від 10 до 25 відсотків вартості активів
за даними останньої річної фінансової звітності
Товариства. У разі неприйняття наглядовою
радою рішення про вчинення значного
правочину питання про вчинення такого
правочину виносится на розгляд загальних
зборів.
узгодження рішення про вчинення
значних правочинів, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є його предметом,
перевищує 25 відсотків вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності
Товариства, та подання його на розгляд
загальним зборам;
визначення ймовірності визнання
Товариства неплатоспроможним внаслідок
прийняття ним на себе зобов'язань або їх
виконання, у тому числі внаслідок виплати
дивідендів або викупу акцій;
-

прийняття рішення про обрання

оцінювача майна Товариства та затвердження
умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг;
прийняття рішення про обрання (заміну)
депозитарія цінних паперів та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг;
-

надсилання пропозицій акціонерам про
придбання належниї їм простих акцій особою
(особами, що діють спільно), яка придбала
контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65
Закону України "Про акціонерні товариства";

внесення змін до статуту дочірніх
підприємств, філій та представництв, Товариств.

Член Наглядової ради Лятамбор Дар'я
Юрiївна

X

затвердження в межах своєї компетенції
положень, якими регулюються питання, пов'язані
з діяльністю Товариства;
-

затвердження інших внутрішніх
документів Товариства.

-

підготовка порядку денного загальних
зборів, прийняття рішення про дату їх
проведення та про включення пропозицій до
порядку денного, крім скликання акціонерами
позачергових загальних зборів;
прийняття рішення про проведення
чергових та позачергових загальних зборів
відповідно до статуту та законодавства;

-

прийняття рішення про продаж раніше
викуплених Товариством акцій;

прийняття рішення про розміщення
Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
прийняття рішення про викуп
розміщених Товариством інших, крім акцій,
цінних паперів;
затвердження ринкової вартості майна у
випадках, передбачених діючим законодавством;
обрання реєстраційної комісії, за
винятком випадків, встановлених діючим
законодавством;
обрання аудитора Товариства та
визначення умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розміру оплати його послуг;
визначення дати складення переліку
осіб, які мають право на отримання дивідендів,
порядку та строків виплати дивідендів у межах
граничного строку, визначеного Законом
України "Про акціонерні товариства";
визначення дати складення переліку
акціонерів, які мають бути повідомлені про

проведення загальних зборів;
-

вирішення питань про участь Товариства
у промислово-фінансових групах та інших
об'єднаннях, про заснування інших юридичних
осіб;

вирішення питань, передбачених
Законом України "Про акціонерні товариства", в
разі злиття, приєднання, поділу, виділу або
перетворення Товариства;
прийняття рішення про вчинення
значних правочинів, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є його предметом,
становить від 10 до 25 відсотків вартості активів
за даними останньої річної фінансової звітності
Товариства. У разі неприйняття наглядовою
радою рішення про вчинення значного
правочину питання про вчинення такого
правочину виносится на розгляд загальних
зборів.
узгодження рішення про вчинення
значних правочинів, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є його предметом,
перевищує 25 відсотків вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності
Товариства, та подання його на розгляд
загальним зборам;
визначення ймовірності визнання
Товариства неплатоспроможним внаслідок
прийняття ним на себе зобов'язань або їх
виконання, у тому числі внаслідок виплати
дивідендів або викупу акцій;
прийняття рішення про обрання
оцінювача майна Товариства та затвердження
умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг;
прийняття рішення про обрання (заміну)
депозитарія цінних паперів та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг;
-

надсилання пропозицій акціонерам про
придбання належниї їм простих акцій особою
(особами, що діють спільно), яка придбала
контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65
Закону України "Про акціонерні товариства";

внесення змін до статуту дочірніх
підприємств, філій та представництв, Товариств.

Член Наглядової ради Ковач Олександр
Михайлович

X

затвердження в межах своєї компетенції
положень, якими регулюються питання, пов'язані
з діяльністю Товариства;
-

-

затвердження інших внутрішніх
документів Товариства.
підготовка порядку денного загальних

зборів, прийняття рішення про дату їх
проведення та про включення пропозицій до
порядку денного, крім скликання акціонерами
позачергових загальних зборів;
прийняття рішення про проведення
чергових та позачергових загальних зборів
відповідно до статуту та законодавства;
-

прийняття рішення про продаж раніше
викуплених Товариством акцій;

прийняття рішення про розміщення
Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
прийняття рішення про викуп
розміщених Товариством інших, крім акцій,
цінних паперів;
затвердження ринкової вартості майна у
випадках, передбачених діючим законодавством;
обрання реєстраційної комісії, за
винятком випадків, встановлених діючим
законодавством;
обрання аудитора Товариства та
визначення умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розміру оплати його послуг;
визначення дати складення переліку
осіб, які мають право на отримання дивідендів,
порядку та строків виплати дивідендів у межах
граничного строку, визначеного Законом
України "Про акціонерні товариства";
визначення дати складення переліку
акціонерів, які мають бути повідомлені про
проведення загальних зборів;
-

вирішення питань про участь Товариства
у промислово-фінансових групах та інших
об'єднаннях, про заснування інших юридичних
осіб;

вирішення питань, передбачених
Законом України "Про акціонерні товариства", в
разі злиття, приєднання, поділу, виділу або
перетворення Товариства;
прийняття рішення про вчинення
значних правочинів, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є його предметом,
становить від 10 до 25 відсотків вартості активів
за даними останньої річної фінансової звітності
Товариства. У разі неприйняття наглядовою
радою рішення про вчинення значного
правочину питання про вчинення такого
правочину виносится на розгляд загальних
зборів.
узгодження рішення про вчинення
значних правочинів, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є його предметом,
перевищує 25 відсотків вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності
Товариства, та подання його на розгляд

загальним зборам;
визначення ймовірності визнання
Товариства неплатоспроможним внаслідок
прийняття ним на себе зобов'язань або їх
виконання, у тому числі внаслідок виплати
дивідендів або викупу акцій;
прийняття рішення про обрання
оцінювача майна Товариства та затвердження
умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг;
прийняття рішення про обрання (заміну)
депозитарія цінних паперів та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг;
-

надсилання пропозицій акціонерам про
придбання належниї їм простих акцій особою
(особами, що діють спільно), яка придбала
контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65
Закону України "Про акціонерні товариства";

внесення змін до статуту дочірніх
підприємств, філій та представництв, Товариств.

Член наглядової ради Мажарiн Олексiй
Геннадiйович

X

затвердження в межах своєї компетенції
положень, якими регулюються питання, пов'язані
з діяльністю Товариства;
-

затвердження інших внутрішніх
документів Товариства.

-

підготовка порядку денного загальних
зборів, прийняття рішення про дату їх
проведення та про включення пропозицій до
порядку денного, крім скликання акціонерами
позачергових загальних зборів;
прийняття рішення про проведення
чергових та позачергових загальних зборів
відповідно до статуту та законодавства;

-

прийняття рішення про продаж раніше
викуплених Товариством акцій;

прийняття рішення про розміщення
Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
прийняття рішення про викуп
розміщених Товариством інших, крім акцій,
цінних паперів;
затвердження ринкової вартості майна у
випадках, передбачених діючим законодавством;
обрання реєстраційної комісії, за
винятком випадків, встановлених діючим
законодавством;
обрання аудитора Товариства та
визначення умов договору, що укладатиметься з

ним, встановлення розміру оплати його послуг;
визначення дати складення переліку
осіб, які мають право на отримання дивідендів,
порядку та строків виплати дивідендів у межах
граничного строку, визначеного Законом
України "Про акціонерні товариства";
визначення дати складення переліку
акціонерів, які мають бути повідомлені про
проведення загальних зборів;
-

вирішення питань про участь Товариства
у промислово-фінансових групах та інших
об'єднаннях, про заснування інших юридичних
осіб;

вирішення питань, передбачених
Законом України "Про акціонерні товариства", в
разі злиття, приєднання, поділу, виділу або
перетворення Товариства;
прийняття рішення про вчинення
значних правочинів, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є його предметом,
становить від 10 до 25 відсотків вартості активів
за даними останньої річної фінансової звітності
Товариства. У разі неприйняття наглядовою
радою рішення про вчинення значного
правочину питання про вчинення такого
правочину виносится на розгляд загальних
зборів.
узгодження рішення про вчинення
значних правочинів, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є його предметом,
перевищує 25 відсотків вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності
Товариства, та подання його на розгляд
загальним зборам;
визначення ймовірності визнання
Товариства неплатоспроможним внаслідок
прийняття ним на себе зобов'язань або їх
виконання, у тому числі внаслідок виплати
дивідендів або викупу акцій;
прийняття рішення про обрання
оцінювача майна Товариства та затвердження
умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг;
прийняття рішення про обрання (заміну)
депозитарія цінних паперів та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг;
-

надсилання пропозицій акціонерам про
придбання належниї їм простих акцій особою
(особами, що діють спільно), яка придбала
контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65
Закону України "Про акціонерні товариства";

внесення змін до статуту дочірніх
підприємств, філій та представництв, Товариств.

Член Наглядової радли Ейсмонт
Олександр Вiкторович

X

затвердження в межах своєї компетенції
положень, якими регулюються питання, пов'язані
з діяльністю Товариства;
-

затвердження інших внутрішніх
документів Товариства.

-

підготовка порядку денного загальних
зборів, прийняття рішення про дату їх
проведення та про включення пропозицій до
порядку денного, крім скликання акціонерами
позачергових загальних зборів;
прийняття рішення про проведення
чергових та позачергових загальних зборів
відповідно до статуту та законодавства;

-

прийняття рішення про продаж раніше
викуплених Товариством акцій;

прийняття рішення про розміщення
Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
прийняття рішення про викуп
розміщених Товариством інших, крім акцій,
цінних паперів;
затвердження ринкової вартості майна у
випадках, передбачених діючим законодавством;
обрання реєстраційної комісії, за
винятком випадків, встановлених діючим
законодавством;
обрання аудитора Товариства та
визначення умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розміру оплати його послуг;
визначення дати складення переліку
осіб, які мають право на отримання дивідендів,
порядку та строків виплати дивідендів у межах
граничного строку, визначеного Законом
України "Про акціонерні товариства";
визначення дати складення переліку
акціонерів, які мають бути повідомлені про
проведення загальних зборів;
-

вирішення питань про участь Товариства
у промислово-фінансових групах та інших
об'єднаннях, про заснування інших юридичних
осіб;

вирішення питань, передбачених
Законом України "Про акціонерні товариства", в
разі злиття, приєднання, поділу, виділу або
перетворення Товариства;
прийняття рішення про вчинення
значних правочинів, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є його предметом,
становить від 10 до 25 відсотків вартості активів
за даними останньої річної фінансової звітності

Товариства. У разі неприйняття наглядовою
радою рішення про вчинення значного
правочину питання про вчинення такого
правочину виносится на розгляд загальних
зборів.
узгодження рішення про вчинення
значних правочинів, якщо ринкова вартість
майна або послуг, що є його предметом,
перевищує 25 відсотків вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності
Товариства, та подання його на розгляд
загальним зборам;
визначення ймовірності визнання
Товариства неплатоспроможним внаслідок
прийняття ним на себе зобов'язань або їх
виконання, у тому числі внаслідок виплати
дивідендів або викупу акцій;
прийняття рішення про обрання
оцінювача майна Товариства та затвердження
умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг;
прийняття рішення про обрання (заміну)
депозитарія цінних паперів та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг;
-

надсилання пропозицій акціонерам про
придбання належниї їм простих акцій особою
(особами, що діють спільно), яка придбала
контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65
Закону України "Про акціонерні товариства";

внесення змін до статуту дочірніх
підприємств, філій та представництв, Товариств.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :
ТАК, протягом звітного року було проведено 9 засідань Наглядової ради.
Загальний опис прийнятих на них рішень: були ухвалені рішення про скликання позачергових загальних зборів
Товариства за вимогою акціонера, визначення дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Товариства, затвердження проектів рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів
акціонерів Товариства, затвердження ринкової вартості акцій ПАТ "ОДАЗ".

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність
наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:
Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 5 членів від загального складу
наглядової ради. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення на засіданні
Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та
мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожен її член має один голос. У випадку рівності голосів право
вирішального голосу належать Голові Наглядової ради.
Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Статутом, Положенням про
Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом
Наглядової ради. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Член Наглядової
ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
Головними функціями Наглядової ради Товариства є:
- визначення стратегії розвитку Товариства;
- забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
- забезпечення ефективної діяльності Голови правління Товариства.

Відсутні дані про надання в період з 01.01.2020р. по 20.10.2020р. Наглядовою радою Товариства відповідних
доручень та рекомендацій Правлінню Товариства щодо забезпечення виконання запланованих показників
діяльності Товариства, забезпечення раціонального використання матеріально-грошових ресурсів в межах планів
діяльності Товариства.
Протягом звітного року діяльність Наглядової ради зумовила:
до негативних змін у фінансово-господарській діяльності товариства - діяльність Наглядової ради у період
з 01.01.2020р. по 20.10.2020р.;
до позитивних змін у фінансово-господарській діяльності товариства - діяльність Наглядової ради, обраної
20.10.2020р.
Рекомендувати Загальним зборам акціонерів Товариства у звітному періоді склад, структуру та діяльність (роботу)
Наглядової ради визнати:
визнати незадовільною роботу Наглядової ради за період з 01.01.2020р. по 20.10.2020р.;
визнати задовільною роботу Наглядової ради, обраної 20.10.2020р.,компетентність та ефективності кожного члена Наглядової ради зазначити як:
негативну - членів Наглядової ради за період з 01.01.2020р. по 20.10.2020р.;
позитивну - членів Наглядової ради, обраної 20.10.2020р.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
Так
Ні
З питань аудиту
X
З питань призначень
X
З винагород
X
Інші (запишіть)
комітети не створювались

Персональний склад комітетів
данні відсутні
данні відсутні
данні відсутні
данні відсутні

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:
комітети не створювались
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
комітети не створювались

Оцінка роботи
наглядової ради

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Рекомендувати Загальним зборам акціонерів Товариства: у звітному періоді склад, структуру та
діяльність (роботу) Наглядової ради за період з 01.01.2020 по 20.10.2020 р. визнати
незадовільною; склад, структуру та діяльність (роботу) Наглядової ради за період з 21.10.2020
по 31.12.2020 р. визнати задовільною; компетентність та ефективності кожного члена
Наглядової ради зазначити як негативну - членів Наглядової ради за період з 01.01.2020р. по
20.10.2020р., та позитивну - членів Наглядової ради, обраної 20.10.2020р.

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)
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
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Інше (запишіть)

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше

X
X
X
X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Персональний клад виконавчого органу

Голова правління Граматик Вадим Iванович

Член правління Зелененко Сергiй Петрович

Член правління Трохимчук Вiталiй Сергiйович

Функціональні обов'язки
1. без довіреності представляти інтереси Товариства в державних
установах, підприємствах всіх форм власності та громадських
організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах,
вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі
юридично значимі дії ,відповідно до рішень колегіального
виконавчого органу, підписувати будь-які договори та
зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в
межах компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних
зборів та Наглядової ради;
2. видавати від імені Товариства довіреності;
3. скликати засідання правління, визначати їх порядок денний та
головувати на них;
4. розподіляти обов'язки між членами правління;
наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них
заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до
законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства;
5. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і
давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками
Товариства, включаючи філії та представництва;
6. прийняття рішень про укладення правочинів на суму до 10%
балансової вартості активів Товариства за даними останньої
річної фінансової звітності; прийняття рішень про укладення
правочинів на суму від 10% до 25% балансової вартості активів
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності після
узгодження такого рішення Наглядовою Радою;
7. підписувати колективний договір, зміни та доповнення до
нього;
вимагати скликання позачергових засідань наглядової ради,
приймати участь в засіданнях Наглядової ради с правом
дорадчого голосу;
8. розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до
статуту та чинного законодавства;
9. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення
нормальної роботи Товариства, відповідно до законодавства та
внутрішніх документів Товариства.
1. розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансовогосподарської діяльності Товариства;
2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських
планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх
реалізації;
3. розробка штатного розкладу та затвердження правил
внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та
посадових окладів працівників Товариства;
4. призначення керівників філій та представництв Товариства та
визначення умов їх оплати;
розробка та затвердження Положень про філії та представництва;
5. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності
Товариства. Складання та надання наглядовій раді квартальних
та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання
на розгляд загальних зборів акціонерів;
6. укладення та виконання колективного договору. Призначення
та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах
як представники правління, за погодженням із наглядовою
радою.
1. розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансовогосподарської діяльності Товариства;
2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських
планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх
реалізації;
3. розробка штатного розкладу та затвердження правил

внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та
посадових окладів працівників Товариства;
4. призначення керівників філій та представництв Товариства та
визначення умов їх оплати;
розробка та затвердження Положень про філії та представництва;
5. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності
Товариства. Складання та надання наглядовій раді квартальних
та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання
на розгляд загальних зборів акціонерів;
6. укладення та виконання колективного договору. Призначення
та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах
як представники правління, за погодженням із наглядовою
радою.

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

Протягом звiтного перiоду негайних питань, якi б вимагали скликання засiдання
Правління не виникало.
Протягом звітного періоду Наглядовою радою Товариства надавалися відповідні
доручення та рекомендації Правлінню Товариства щодо забезпечення виконання
запланованих показників діяльності Товариства, забезпечення раціонального
використання матеріально-грошових ресурсів в межах планів діяльності
Товариства, які мали позитивний вплив на фінансово - господарську діяльність
Товариства протягом звітного періоду.
Протягом звітного року діяльність Правління зумовила до позитивних зміни у
фінансово-господарській діяльності товариства.
Рекомендувати Загальним зборам акціонерів Товариства у звітному періоді
склад, структуру та діяльність (роботу) Правління визнати:
- визнати роботу Правління за період з 01.01.2020 по 20.10.2020 р.
незадовільною;
- визнати роботу Правління, обраного 20.10.2020 р., задовільною,компетентність та ефективності Правління зазначити як:
- Правління, що працювало у період з 01.01.2020 по 20.10.2020 р., незадовільні;
- Правління, що обрано 20.10.2020 р., задовільні.

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів
Товариства і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює
діяльність Правління.
Члени Наглядової ради Товариства обрані загальними зборами акціонерів 20.10.2020р. у наступному складі:
Голова (член) Наглядової ради Бичков Олег Леонiдович. Член Наглядової ради є акціонером та не є:
представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.
На засiдані Наглядової ради вiд 21.10.2020 р. прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Бичкова Олега
Леонiдовича.
Член Наглядової ради-секретар Кудрявцева Тетяна Володимирiвна. Член Наглядової ради є акціонером та не є:
представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором. На засiдані Наглядової
ради вiд 21.10.2020 р. прийнято рішення обрати секретарем Наглядової ради Кудрявцеву Тетяну Володимирiвну.
Член Наглядової ради Лятамбор Дар'я Юрiївна. Член Наглядової ради є акціонером та не є: представником
акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.
Член Наглядової ради Ковач Олександр Михайлович. Член Наглядової ради є акціонером та не є: представником
акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.
Член Наглядової ради Мажарiн Олексiй Геннадiйович. Член Наглядової ради є акціонером та не є: представником
акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.
Член Наглядової ради Ейсмонт Олександр Вiкторович. Член Наглядової ради є акціонером та не є: представником
акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.
Комітетів Наглядової ради не створено.
Рішення на засіданні Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть
участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожен її член має один голос. У випадку
рівності голосів право вирішального голосу належать Голові Наглядової ради.
Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом
виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства.
У складі Наглядової ради відсутні незалежні директора. Зміна складу Наглядової ради відбувалась 20.10.2020р.
згідно рішення акціонерів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Статутом, Положенням про
Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом
Наглядової ради. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Член Наглядової
ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
Головними функціями Наглядової ради Товариства є:
- визначення стратегії розвитку Товариства;
- забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
- забезпечення ефективної діяльності Голови правління Товариства
Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах,
передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом.
Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 5 членів від загального складу
наглядової ради. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення на засіданні
Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та
мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожен її член має один голос. У випадку рівності голосів право
вирішального голосу належать Голові Наглядової ради.
Відсутні дані про надання в період з 01.01.2020р. по 20.10.2020р. Наглядовою радою Товариства відповідних
доручень та рекомендацій Правлінню Товариства щодо забезпечення виконання запланованих показників
діяльності Товариства, забезпечення раціонального використання матеріально-грошових ресурсів в межах планів
діяльності Товариства.
Протягом звітного періоду Наглядовою радою Товариства, обраною 20.10.2020р., надавалися відповідні доручення
та рекомендації Правлінню Товариства щодо забезпечення виконання запланованих показників діяльності
Товариства, забезпечення раціонального використання матеріально-грошових ресурсів в межах планів діяльності
Товариства.
Протягом звітного року діяльність Наглядової ради зумовила:
до негативних змін у фінансово-господарській діяльності товариства - діяльність Наглядової ради у період
з 01.01.2020р. по 20.10.2020р.;
до позитивних змін у фінансово-господарській діяльності товариства - діяльність Наглядової ради, обраної
20.10.2020р.
Рекомендувати Загальним зборам акціонерів Товариства у звітному періоді склад, структуру та діяльність (роботу)
Наглядової ради визнати:
визнати незадовільною роботу Наглядової ради за період з 01.01.2020р. по 20.10.2020р.;
визнати задовільною роботу Наглядової ради, обраної 20.10.2020р.,компетентність та ефективності кожного члена Наглядової ради зазначити як:
негативну - членів Наглядової ради за період з 01.01.2020р. по 20.10.2020р.;
позитивну - членів Наглядової ради, обраної 20.10.2020р.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво
поточною діяльністю Товариства є Правління.
Правління Товариства обрано позачерговими загальними зборами акціонерів 20.10.2020р. у наступному складі:
Голова Правління Граматик Вадим Iванович.
Члени правління Зелененко Сергiй Петрович, Трохимчук Вiталiй Сергiйович.
Відсутні дані про проведення Правлінням Товариства у період з 01.01.2020р. по 20.10.2020р. розробки програм
фінансово-господарської діяльності Товариства на рік, поточних фінансово-господарських планів і оперативних
завдань Товариства та забезпечення їх реалізації, складання та надання Наглядовій раді квартальних звітів
Товариства до їх оприлюднення.
Правлінням Товариства, обраним 20.10.2020р., у звiтному перiодi було проведено розробку програм фінансовогосподарської діяльності Товариства; поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства
та забезпечення їх реалізації, складання та надання Наглядовій раді квартального та річного звіту Товариства до їх
оприлюднення.
Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів правління.
Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні та
мають право голосу. У разі розподілу голосів порівну, голос Голови Правління є вирішальним.
Діяльність Правління, обраного 20.10.2020р., у звітному році була спрямована на досягнення найкращих
фінансових показників.
Зміна складу Виконавчого органу протягом звітного періоду відбувалась 20.10.2020р. згідно рішення акціонерів на
Загальних зборах.
Функціональними обов'язками Правління є:
- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розробка поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх
реалізації;
- затвердження планів роботи Правління;
- складання та надання Наглядовій ради річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд
Загальних зборів акціонерів;
- укладення та виконання колективного договору;
- призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;
- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, в тому числі визначення розмірів їхньої
винагороди;
- розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства.
Відсутні дані про надання в період з 01.01.2020р. по 20.10.2020р. Наглядовою радою Товариства відповідних
доручень та рекомендацій Правлінню Товариства щодо забезпечення виконання запланованих показників
діяльності Товариства, забезпечення раціонального використання матеріально-грошових ресурсів в межах планів
діяльності Товариства.
Протягом звітного року діяльність Правління призвела до:
до негативних змін у фінансово-господарській діяльності товариства - діяльність Правління у період з
01.01.2020р. по 20.10.2020р.;
до позитивних змін у фінансово-господарській діяльності товариства - діяльність Правління, обраного
20.10.2020р.,компетентність та ефективність Правління зазначити як:
негативну - Правління за період з 01.01.2020р. по 20.10.2020р.;
позитивну - Правління, обраного 20.10.2020р.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:
Документ, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в
Товаристві не розроблено та не затверджено. Проте система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всi
внутрiшнi правила, положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення
поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства,
дотримання внутрiшньогосподарської політики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства,
запобiгання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності i повноти бухгалтерських записiв,
своєчасна пiдготовка достовірної фiнансової iнформацiї.
Нагляд за веденням бухгалтерського облiку та складанням фінансової звітності Товариства здiйснює Ревiзійна
комісія. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у відповідності до міжнародних стандартів фінансової
звітності на пiдставi фактичних облiкових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних коригувань,
для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним харектеристикам, які виставляються
застосовною концептуальною оскновою фінансового звітування. Окреме Положення про "Системи внутрiшнього
контролю i управлiння ризиками емiтента", яке б узагалюнювало в собі всі заходи контролю, які здійснюються в
процесі господарської діяльності та підходи управлінського персоналу до управління ризиками на Товаристві
відсутнє.
Товариство проводить аналіз строків виникнення активів i погашення зобов'язань i планує свою ліквідність у
залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів
Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від
операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності
недостатньо для своєчасного погашення зобов'язань.
Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які
знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені
грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та
обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.
Товариство, в основному, здійснює операції тільки з перевіреними i кредитоспроможними клієнтами на
внутрішньому ринку. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають
співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується i підлягає формальному
затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про
клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються i аналізуються у кожному конкретному випадку.
Управління капіталом - Політика управління капіталом направлена на забезпечення i підтримання оптимальної
структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до
ринків капіталу.
Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу i може вносити коригування у політику та цілі
управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії
розвитку.

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? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні
Не належить до
Наглядова
Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності
Так
Ні
Ні
Ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Ні
Ні
Так
Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або
Так
Ні
Ні
Ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та
Так
Ні
Ні
Ні
членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та
Так
Ні
Ні
Ні
членів наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та
членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та
членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та
членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів виконавчого
органу
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

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 ?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
данні відсутні

Так
X
X
X

Ні

X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних
Національної
Інформація
комісії з цінних
Документи
Інформація
Копії
розміщуєтьс
паперів та
надаються для
розповсюд
документів
я на
фондового ринку
Інформація про діяльність
ознайомлення
жується на
надаються
власному
про ринок цінних
акціонерного товариства
безпосередньо
загальних
паперів або через
на запит
веб-сайті
в акціонерному
зборах
особу, яка
акціонера акціонерного
товаристві
провадить
товариства
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
Так
Так
Так
Так
Так
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 5 відсотків та
Ні
Так
Так
Так
Так
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Так
Так
Так
Так
Так
управління товариства
Протоколи загальних зборів
Ні
Ні
Так
Так
Так
акціонерів після їх проведення

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Так

Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє?
Так
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10
відсотками голосуючих акцій
Інше (запишіть)

Ні
X

Ні
X
X
X
X

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета
акцій емітента
Ідентифікаційний код згідно з
Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських
Повне найменування юридичної особи Розмір частки
формувань (для юридичної особи
власника (власників) або прізвище, ім'я, по
акціонера (власника)
- резидента), код/номер з
№ з/п
батькові (за наявності) фізичної особи - власника торговельного, банківського чи
(у відсотках до
(власників) значного пакета акцій
судового реєстру, реєстраційного статутного капіталу)
посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про
реєстрацію юридичної особи (для
юридичної особи - нерезидента)
1
2
3
4
1
Горін Олексій Едуардович
2594606213
18.333371
2
Бичков Андрій Олегович
3134021970
5.00001
3
Єріна Аліна Анатоліївна
2571112866
5.655948
4
Ейсмонт Олександр Вікторович
2639721210
16.022031

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

Кількість акцій з
обмеженнями

1

2

1446477

590935

Опис

-

Підстава виникнення обмеження
3
Голосування акціонерів на загальних зборах
емітента обмежено згідно пункту 10 розділу VI
Закону України "Про депозитарну систему
України".
Обмеження прав акціонерів (їх представників) на
участь в загальних зборах акціонерів відсутні.

Дата
виникнення
обмеження
4

13.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Відповідно до Законодавства України та Статуту Товариства посадовими особами є: Голова та члени Наглядової
ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії, Головний бухгалтер.
Виплати у 2020 р. провідному управлінському персоналу - виключно заробітна плата. Інших компенсацій і виплат
не передбачено. Протягом 2020 року управлінському персоналу нараховувалась та виплачувалась заробітна плата
відповідно до встановленої системи оплати праці та вчасно. Винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення відповідають Чинному законодавству та встановленої системи
оплати праці.
Згідно Статуту Товариства обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради:
Наглядова рада обирається загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки в кількості 6 (шість) осіб.
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради повинен виконувати
свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради не може
бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства.
До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Повноваження члена
Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами.
Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання й припиняється з моменту обрання
(переобрання) нового складу Наглядової ради, а також у разі заміни члена Наглядової ради - представника
акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради
набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів),
представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на
заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що
йому належить або їм сукупно належить). Повідомлення розміщується на веб-сторінці в мережі Інтернет протягом
двух робочих днів після його отримання Товариством.
Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється загальними зборами шляхом кумулятивного
голосування або за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція - один голос), спосіб голосування
щодо обрання членів Наглядової ради встановлюється рішенням Наглядової ради. Одна й та сама особа може
обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів
можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу
Наглядової ради. У такому разі, рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається
загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, крім випадків,
встановлених законодавством. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого
(яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.
Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким
акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради, який є представником
акціонера або групи акціонерів та змінений (відкликаний) за рішенням такого акціонера або групи акціонерів
достроково припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням дії укладеного з ним договору.
Повідомлення про відкликання члена Наглядової ради, який є представником акціонера або групи акціонерів,
подається в письмовій формі Виконавчому органу Товариства за місцезнаходженням Товариства, який негайно
повідомляє про це Наглядову раду.
Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження
свого представника як члена Наглядової ради.
Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової
ради та одночасне обрання нових членів.
Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає
можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є
представником акціонера;
6) продажу пакета акцій акціонером, який с членом Наглядової ради або представник якого є членом Наглядової
ради Товариства.
З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного
з ним.
Згідно Статуту Товариства попередньої редакції призначення та припинення повноважень Правління:
Правління обирається загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки в кількості 3 (трьох) осіб. Членом
Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради та
Ревізійної комісії.
Після обрання з Головою правління та членами Правління укладаються контракти, у яких передбачаються права,
обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки
розірвання тощо. Умови контракту затверджуються Наглядовою радою. Контракти з Головою та членом Правління
підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою Товариства,
протягом 3 (трьох) календарних днів від дати їх обрання.

Повноваження Голови та члена Правління припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.
Підстави припинення повноважень Голови та члена Правління з одночасним припиненням контракту:
1.
за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядову раду за два тижні;
2.
в разі неможливості виконання обов'язків Голови та/або члена Правління за станом здоров'я;
3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає
можливість виконання обов'язків Голови та/або члена Правління;
4.
в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
5. з інших підстав, визначених контрактом.
Згідно Статуту Товариства обрання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії:
Ревізійна комісія обирається загальними зборами в кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки. Членом
ревізійної комісії може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та/або акціонер-юридична особа.
Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування.
Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від
кількісного складу Ревізійної комісії. Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Наглядової ради та члени
виконавчого органу; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів
Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
Без рішення загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору
припиняються:
1.
за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
2.
в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;
3.
в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що
виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;
4.
в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
Загальні збори Товариства вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної
комісії та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів
Ревізійної комісії може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.
-

Головний бухгалтер призначається та звільняється Головою Правління.

9) повноваження посадових осіб емітента
Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства:
До повноважень Наглядової ради належить:
1.
затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю
Товариства;
2.
підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
3.
прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та
діючого законодавства;
4.
прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5.
прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6.
прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7.
затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством;
8. обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління; затвердження умов контрактів, які
укладатимуться з Головою і членами Правління, встановлення розміру їх винагороди. Від імені Товариства
контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.
9.
обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
10. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством;
11. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру
оплати його послуг;
12. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати
дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
13. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
14. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про
заснування інших юридичних осіб;
15. вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання,
поділу, виділу або перетворення Товариства;
16. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його
предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про
вчинення такого правочину виносится на розгляд загальних зборів.
17. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
18. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
19. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові
послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
20. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належниї їм простих акцій особою (особами, що діють
спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
21. формування тимчасової лічильної комісії і інші повноваження, передбачені статутом Товариства та чинним
законодавством.
До повноважень Правління належать:
1. розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та
забезпечення їх реалізації;
3. розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій
та посадових окладів працівників Товариства;
4. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді
квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів
акціонерів;
5. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його
предметом, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової
звітності;
6. укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в
колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою.
До повноважень Голови Правління також належить:
1. без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та
громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства
правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні
контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних зборів та
Наглядової ради; 2. видавати від імені Товариства довіреності;
3. скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та головувати на них;
4. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення
відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства;

5. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма
працівниками Товариства, включаючи філії та представництва;
6. приймати рішення про укладення правочинів на суму, яка не перевищує 5 відсотків балансової вартості активів
Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
7. підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
8. вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради с
правом дорадчого голосу;
9. розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до статуту та чинного законодавства;
10. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, відповідно до
законодавства та внутрішніх документів Товариства.
До повноважень членів Ревізійної комісії належить:
1. здійснення планових та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
2. підготовка звіту та висновків за результатами перевірок;
3. надання загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах та балансах;
4. скликання засідань Наглядової ради;
5. інші повноваження за статутом та чинним законодавством.
Повноваження Головного бухгалтера:
Головний бухгалтер має повноваження згідно чинного законодавства у тому числі:
- дiяти вiд iменi бухгалтерiї Товариства, представляти iнтереси Товариства у взаємовiдносинах зi структурними
пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань; - в межах своєї компетенцiї
пiдписувати та вiзувати документи; - самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами Товариства, а
також з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення Голови
Правління/Правління Товариства; - вносити на розгляд Голови Правління/Правління Товариства пропозицiї по
вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера; - вносити пропозицiї Голові Правління: про
притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок; про
заохочення працiвникiв, що вiдзначилися; - в межах своєї компетенцiї повiдомляти Голові Правління про всi
виявленi недолiки в дiяльностi Товариства та вносити пропозицiї щодо їх усунення; - вимагати та отримувати у
фахiвцiв iнформацiю та документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв; - залучати фахiвцiв усiх
структурних пiдроздiлiв до виконання покладених на нього завдань; - вимагати вiд Голови Правління (Правління)
сприяння у виконаннi обов'язкiв i реалiзацiї своїх прав як головного бухгалтера.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації,
зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації,
зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.
у зв'язку з тим, що відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій від 20 березня 2021 року з 23 березня 2021 року 00 год. 00 хв. на території Одеської області
було встановлено "червоний рівень" епідемічної небезпеки, який тривав до 25 квітня 2021 року. Окрім цього,
рівень захворюваності з кожним днем зростав, що підвищувало шанси захворювання працівників Товариства.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД", задля уникнення
можливості розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, був вимушений ввести жорсткі обмеження
в роботі Товариства, що спричинило неможливість вчасно отримати аудиторський висновок щодо перевірки
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД".

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Ідентифікацій
ний код
юридичної
особи

Кількість за видами акцій

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

привілейовані
іменні

Горiн Олексiй Едуардович

265188

18.33337135675

265188

0

Бичков Андрiй Олегович

72324

5.00001037002

72324

0

Єрiна Алiна Анатолiївна

81812

5.65594890206

81812

0

Ейсмонт Олександр Вiкторович

231755

16.02203145989

231755

0

651079

45.011362088716

651079

0

Найменування юридичної особи

Місцезнаходження

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

Усього

прості іменні

привілейовані
іменні

Кількість за видами акцій

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав
за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками
фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за
такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

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

№ з/п

Дата отримання
інформації від
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
Центрального
особи або найменування юридичної особи
депозитарію цінних
власника (власників) акцій
паперів або акціонера

Ідентифікаційний код юридичної особи резидента або код/номер з торговельного,
банківського чи судового реєстру,
реєстраційного посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи - нерезидента
4

Розмір частки
Розмір частки
акціонера до зміни (у акціонера після зміни
відсотках до
(у відсотках до
статутного капіталу) статутного капіталу)

1
2
3
5
6
1
03.02.2020
Єріна Аліна Анатоліївна
4.760
0.511
Зміст інформації в описовій формі
Згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Публічного акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод", отриманого вiд ПАТ "НДУ" 03 лютого 2020 року,
вiдбулись змiни стосовно акцiонера, якому належать голосуючi акцїi, розмiр пакета яких став меншим порогового значення. Розмір частки власника акцій Єріної Аліни Анатоліївни в
загальній кількості голосуючих акцій до відчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 9,295 %, пiсля відчуження права власностi на такий
пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 0,995 %. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось відчуження пакету акцiй та вiдомостi
про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також
iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто.
2
03.02.2020
Ейсмонт Олександр Вікторович
4.689
16.022
Зміст інформації в описовій формі
Згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Публічного акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод", отриманого вiд ПАТ "НДУ" 03 лютого 2020 року,
вiдбулись змiни стосовно акцiонера, якому належать голосуючi акцїi, розмiр пакета яких став більшим порогового значення. Розмір частки власника акцій Ейсмонта Олександра
Вікторовича в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 9,158 %, пiсля набуття права власностi на
такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 31,201 %. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та
вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а
також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто.

3
03.02.2020
Лятамбор Дар'я Юріївна
3.391
0.069
Зміст інформації в описовій формі
Згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Публічного акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод", отриманого вiд ПАТ "НДУ" 03 лютого 2020 року,
вiдбулись змiни стосовно акцiонера, якому належать голосуючi акцїi, розмiр пакета яких став меншим порогового значення. Розмір частки власника акцій Лятамбор Дар'ї Юріївни в
загальній кількості голосуючих акцій до відчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 6,622 %, пiсля відчуження права власностi на такий
пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 0,135 %. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось відчуження пакету акцiй та вiдомостi
про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також
iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто.
4
03.02.2020
Ковач Олександр Михайлович
3.391
0.069
Зміст інформації в описовій формі
Згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Публічного акціонерного товариства "Одеський автоскладальний завод", отриманого вiд ПАТ "НДУ" 03 лютого 2020 року,
вiдбулись змiни стосовно акцiонера, якому належать голосуючi акцїi, розмiр пакета яких став меншим порогового значення. Розмір частки власника акцій Ковача Олександра
Михайловича кількості голосуючих акцій до відчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 6,622 %, пiсля відчуження права власностi на
такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 0,135 %. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось відчуження пакету акцiй та
вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а
також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто.

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість
(грн)

1

2

3

Акції прості іменні

Примітки

1446477

1.5

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру

4

5

Права та обов'язки акціонерів
У звітному періоді емітент не
передбачені діючим законодавством здійснював публічну пропозицію та/або
України та Статутом Товариства.
не мав допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до біржового
реєстру.

Згідно із Статутом Товариства, кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав,
включаючи права на:
- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- брати участь у загальних зборах акцiонерiв та голосувати особисто або через своїх представникiв;
- обирати та бути обраними до органiв управлiння Товариства;
Власнику простих акцiй надається переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних
йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй.
Акціонери зобов'язані:
- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

10.06.1998

101/15/1/98

Одеське ТУ
НКЦПФР

UA4000174924

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

1.50

1446477

2169715.50

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

Первинне розмiщення акцій Товариства здiйснювалось виключно на внутрiшньому ринку України закритим способом. Торгівля акціями товариства здійснюється
виключно на внутрішньому ринку на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітентом не здійснюється. Протягом звітного періоду фактів включення /
виключення цінних паперів емітента до / з біржового реєстру фондової біржі не відбувалась. У звiтному перiодi, загальними зборами акціонерів товариства не
приймалось рішення про збільшення статутного капіталу товариства тобто про додаткову емiсiю акцій тому інформація щодо мети емісії та способу, в який
здійснювалась пропозиція відсутня. Дострокове погашення цiнних паперiв (акцій) не передбачено дiючим законодавством України. Емітентом не здійснювався
випуск будь яких цінних паперів, крім акцій.

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

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Вид цінних паперів

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Найменування органу, що
наклав обмеження

Характеристика
обмеження

Строк обмеження

1

2

3

4

5

6

7

10.06.1998

Одеське ТУ НКЦПФР

Акція проста
бездокументарна іменна

UA4000174924

Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

заборона торгівлі
цінними паперами

з 26.02.2020р. до зняття
заборони

Опис

10.06.1998

Опис

Рішенням НКЦПФР №84 від 25.02.2020р. заборонено з 26.02.2020р. торгівлю цінними паперами Товариства, а саме: вчинення торговцями цінними паперами
правочинів з цінними паперами Товариства, пов'язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами.

Одеське ТУ НКЦПФР

Акція проста
бездокументарна іменна

UA4000174924

Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

зупинення внесення змін
з 15.09.2020р. до зняття
до системи
заборони
депозитарного обліку
цінних паперів

Рішенням НКЦПФР № 506 від 10.09.2020р. зупинено з 15.09.2020р. внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів Товариства

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

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

1

2

3

10.06.1998
Опис

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна кількість
голосуючих акцій
(шт.)

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

4

5

6

7

Кількість
голосуючих акцій,
права голосу за
якими за
результатами
обмеження таких
прав передано іншій
особі (шт.)
8

101/15/1/98
UA4000174924
1446477
2169715.50
855542
0
0
Протягом звiтного року, при проведеннi загальних зборiв акцiонерiв, Товариству не надавалися документи щодо обмеження прав участi та голосування акцiонерiв
(учасникiв) на загальних зборах емiтента щодо голосуючих акцій.

XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних
засобів
1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
0.000
0.000

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
0.000
0.000

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
0.000
0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. Невиробничого призначення

6455.000

6337.000

0.000

0.000

6455.000

6337.000

- будівлі та споруди

5862.000

5787.000

0.000

0.000

5862.000

5787.000

- машини та обладнання

498.000

478.800

0.000

0.000

498.000

478.800

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

95.000

71.200

0.000

0.000

95.000

71.200

6455.000

6337.000

0.000

0.000

6455.000

6337.000

Усього

Пояснення : Основнi засоби товариства включають: Будiвлi та iнше обладнання. Мiсце
розташування основних засобiв за мiсцем знаходженням товариства. Використання
основних засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням. Ступінь та умови
користування майна - користування майном відбувається за потребами господарської
діяльності товариства, основні засоби використовуються з моменту вводу в
експлуатацію і відповідно до технічних характеристик. Обмежень на використання
майна немає. Значні правочини у відношенні основних засобів у звітному періоді не
відбувались. Утримання основних засобiв здiйснюється за рахунок власних коштiв.
Основнi засоби утримуються пiдприємством для використання у господарчiй
дiяльностi.
Строки та умови користування основними засобами (за основними групами): будвлі і
споруди - 20 років, машини та обладнання - 5 років, транспортні засоби - 5
років, меблі та приладдя - 4 роки,
офісне обладнання - 2-5 років, використання
засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої
дiяльностi Товариства
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 11399 тис.грн.,
ступiнь їх зносу - 44,41%, ступiнь їх використання в середньому 40%,сума
нарахованого зносу станом на 31.12.2020р. - 5062 тис.грн.
Чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів суттєвих змін у вартості
основних засобів не було.
Обмежень на використання майна Емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

6240

9341

Статутний капітал (тис.грн.)

2170

2170

2170
2170
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України
Опис
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення
вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів)
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань
перед іншими особами
Розрахункова вартість чистих активів(6240.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
Висновок
капіталу(2170.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець
року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
Х
Х

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі :
Х
0.00
Х
Зобов'язання за цінними паперами
Х
0.00
Х
у тому числі за облігаціями (за кожним
Х
0.00
Х
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
Х
0.00
Х
Х
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
Х
0.00
Х
Х
випуском):
За векселями (всього)
Х
0.00
Х
Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за
Х
0.00
Х
Х
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
Х
0.00
Х
Х
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Х
58.00
Х
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
3017.00
Х
Х
Інші зобов'язання та забезпечення
Х
9.00
Х
Х
Усього зобов'язань та забезпечень
Х
3084.00
Х
Х
Опис Товариство: не має зобов'язань за цiнними паперами (за облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами,
за сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними
паперами). Поточнi зобов'язання i забезпечення складали 3084 тис.грн., в т.ч. з бюджетом - 58 тис.грн.,
iншi поточнi зобов"язання - 9 тис. грн. Зобов'язання вiдбитi у балансi в роздiлi III "Поточнi зобов'язання
i забезпечення" за сумою їхнього погашення.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Опис

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

Публiчне акцiонерне товариство
30370711
04107 УКРАЇНА , м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Рішення № 2092
НКЦПФР

01.10.2013
(044) 591-04-00
(044) 591-04-00
Депозитарна діяльність центрального депозитарію
З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.

Державна органiзацiя (установа, заклад)
21676262
03150 УКРАЇНА , м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
DR/00002/ARM
НКЦПФР

18.02.2019
(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Подання звітності до НКЦПФР

Державна органiзацiя (установа, заклад)
21676262
03150 УКРАЇНА , м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
DR/00001/APA
НКЦПФР

18.02.2019
(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників
фондового ринку
Оприлюднення регульованої інформації

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІВДЕННИЙ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
22452796

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"

65038 Одеська область м. Одеса вул. Макаренка, буд. 2-А, прим. 3
АЕ 286879
НКЦПФР

20.05.2014
0482342126
0482342126
депозитарна діяльність депозитарної установи
ТОВ "ПРДТ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" надає послуги з депозитарного обліку
цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних
паперах депонентів, обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у
цінних паперах депонентів, обслуговування корпоративних операцій
емітента на рахунках у цінних паперах депонентів. На підставі договору
№14/ЕМ-2020 від 11листопада 2020 р. про віжкриття/обслуговування
рахунків у цінних паперах власників установа надає емітенту послуги з
відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах на підставі
розпоряджень Депонента та в інший спосіб, надання інших послуг у
процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положень про
провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013
року №735, відповідно до законів України "Про депозитарну систему
України", "Про акціонерні товариства".

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
36921215
65009 Одеська область м. Одеса провулок Курортний, буд. 2
4347
АПУ

25.03.2010
0532572283
0532572283
аудиторські послуги
аудиторська фірма надавала послуги з фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ
ЗАВОД" за 2019 рік, який закінчився 31.12.2019 р. та послуги стосовно
висловлення своєї думки,перевірення інформації, яка включена у склад
звіту керівництва емітента.

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ
АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"
Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ
ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
Середня кількість працівників 10
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 65003 Одеська область Суворовський м. Одеса вул. Отамана
Чепiги, 29, т.(048) 7232138 (048) 7231121 (048) 7502054
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

2021

Коди
01
01
00231604
5110137600
230

за КВЕД

68.20

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2020 р.
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

1000

--

--

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

7
7
1530
6455
10941
4486
---

7
7
1530
6337
11399
5062
---

1030

1620

--

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1035
1040
1045
1090
1095

----9605

----7867

1100

58

78

1110

--

--

1125

1624

1058

1130

--

--

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс

1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195

4
-2268
-51
--4005

2
-143
14
162
--1457

1200

--

--

1300

13610

9324

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

На кінець звітного
періоду
4

1400

2170

2170

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

-13650
--6479
--9341

-13650
--9580
--6240

1500

--

--

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1510
1515
1520
1525
1595

------

------

1600

--

--

1610

--

--

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1615
1620
1621
1625
1630
1660
1665
1690
1695

-25
-----4244
4269

-58
--9
--3017
3084

1700

--

--

Баланс

1900

13610

9324

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

д/в

Голова правлiння

________________
(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Граматик Вадим Іванович

Дата (рік, місяць, число)

2021

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"

Коди
01
01
00231604

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2020 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

4791

4823

2050

(7)

(--)

2090

4784

4823

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
-(7885)
(--)
(--)

(--)
-(5169)
(--)
(--)

2190

--

--

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(3101)
---(--)
(--)
(--)

(346)
--1789
(--)
(--)
(--)

2290

--

1443

2295
2300

(3101)
--

(--)
--

2305

--

--

2350

--

1443

2355

(3101)

(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

---

---

2455

--

--

2460
2465

--3101

-1443

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
112
556
115
576
6526
7885

За аналогічний
період попереднього
року
4
1642
458
96
564
2409
5169

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
1446477
1446477
( 2.14382950)

За аналогічний
період попереднього
року
4
1446477
1446477
0.99759620

2615

( 2.14382950)

0.99759620

2650

--

--

д/в

Голова правлiння

________________
(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Граматик Вадим Іванович

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ
АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"

2021

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00231604

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2020 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Код за ДКУД
Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

5398

4663

3005
3006
3010
3095

---3081

---4619

3100

(8861)

(8543)

3105
3110
3115
3190
3195

(548)
(113)
(355)
(97)
-1495

(484)
(104)
(364)
(23)
-236

3200

--

--

3205

1606

150

3215

--

--

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(--)

3260
3270
3290
3295

(--)
(--)
(--)
1606

(--)
(--)
(--)
150

3300

--

--

3305
3340

---

---

3345

(--)

(--)

3350
3355
3390
3395
3400
3405
3410
3415

-(--)
(--)
-111
51
-162

-(--)
(--)
--86
137
-51

д/в

Голова правлiння

________________
(підпис)

Головний бухгалтер

________________

1801004

Граматик Вадим Iванович

(підпис)

Дата (рік, місяць, число)

2021

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"

Коди
01
01
00231604

Звіт про власний капітал
за 2020 рік
Форма № 4

Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників : Внески
до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Голова правлiння

1801005

НерозЗареєстподілерований Капітал ДодатРезерний
Неопла- ВилуКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
4000
2170
-13650
--6479
---

Всього

10
9341

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

2170

--

13650

--

-6479

--

--

9341

4100

--

--

--

--

-3101

--

--

-3101

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--2170

----

--13650

----

--3101
-9580

----

----

--3101
6240

________________
(підпис)

Головний бухгалтер

Код за ДКУД

________________
(підпис)

Граматик Вадим Iванович

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ
АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ (в тисячах
гривень)
1.
IНФОРМАЦIЯ ПРО ТОВАРИСТВО Одеський автоскладальний завод засновано 10 лютого
1945 року наказом Народного Комiсарiату середнього машинобудування, бiльш 60 рокiв
спецiалiзувався на випуску сучасної автотранспортної технiки, що вiдповiдала
стандартним i технiчним вимогам: це iзотермiчнi кузова i кузова-фургони на всi
шасi автомобiлiв вiтчизняного та зарубiжного виробництва, автомобiлi-рефрижератори
з холодильно-обiгрiвальними установками, бортовi, iзотермiчнi i рефрижераторнi
причепи та напiвпричепи, контейнеровози, зерновози, комбайнеровози, скотовози,
спецiальна технiка, причепи до легкових автомобiлiв. У 1992 роцi виробниче
об'єднання перейменовано в орендне пiдприємство "Одеський автоскладальний завод".
Закрите акцiонерне товариство "Одеський автоскладальний завод" засновано шляхом
реорганiзацiї i є правонаступником Орендного пiдприємства "Одеський
автоскладальний завод" (установчий договiр вiд 29.08.1994 р.; договiр купiвлiпродажу державного майна, яке знаходилось в арендному користуваннi органiзацiї
орендарiв трудового колективу "Одеський автоскладальний завод" №КП-192 вiд
25.10.1993 р., додаткова угода до договору купiвлi-продажу вiд 28.12.1993р.;
отримано свiдоцтво про власнiсть №П-236 вiд 31.03.1994 р.). Рiшенням загальних
зборiв акцiонерiв ЗАТ "Одеський автоскладальний завод" вiд 29.04.2015 р. Закрите
акцiонерне товариство "Одеський автоскладальний завод" (ЗАТ "ОдАЗ") було
перейменовано в Публiчне акцiонерне товариство "Одеський автоскладальний завод"
(ПАТ "ОдАЗ").
В звiтному роцi злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не вiдбувалося.
Основним видом дiяльностi Товариства є надання в оренду й експлуатацiю власного чи
орендованого нерухомого майна. Юридична адреса товариства: 65003, Україна, м.
Одеса, вул. Отамана Чепiги, 29 Офiцiйна сторiнка в iнтернетi, на який доступна
iнформацiя про Товариство - http://www.odaz.prat.ua
Адреса електронної пошти - odaz-avto@ukr.net
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2020 р. складала 8
та 10 осiб, вiдповiдно.
Акцiонерний капiтал товариства представлений наступним чином:

31 грудня 2019 року
31 грудня 2020 року
Розмiр статутного капiталу (тис. грн.) % Розмiр статутного капiталу (тис. грн.) %
2170 2170
100 % 100%
Станом на 31.12.2020р.:
ПРАТ "ОДАЗ", на рахунку Емiтента 0,124855%
Юридичнi особи, всього: 1 юридична особа 0,000829% - ЗАТ "Одеський центр цiнних
паперiв";
Фiзичнi особи, всього: 5354 особи 99,874 %
Фiзичнi особи у кiлькостi 5352 особи 65,52%, кожна iз яких володiє часткою
меншще нiж 10%.
Горiн Олексiй Едуардович 18,33%
Ейсмонт Олександр Вiкторович 16,022 %
2. ОСНОВА ПIДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ I ПОДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ Фiнансова звiтнiсть Товариства є
фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрно
подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв
Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при
прийняттi ними економiчних рiшень. Концептуальною основою фiнансової звiтностi
Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, є Мiжнароднi стандарти
фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку
(МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку (РМСБО). Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко
та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням
змiн, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в
фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої
iнформацiї. При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також
вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення

бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не
протирiчать вимогам МСФЗ.
2.2. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення Валюта
подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта
України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
2.3. Припущення про безперервнiсть дiяльностi Фiнансова звiтнiсть Товариства
пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого
реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної
дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б
провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення
фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi
дiяльностi.
2.4. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi Фiнансова звiтнiсть Товариства
затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником Товариства 22 лютого 2021
року. Нi акцiонери Товариства, нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї
фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.
2.5. Звiтний перiод фiнансової звiтностi Звiтним перiодом, за який формується
фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто перiод з 01 сiчня по 31
грудня 2020 року.
3. СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
3.1. Основа оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi Представлена
фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї опублiкованiй Радою з Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (Рада з МФСЗ). Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у
вiдповiдностi з принципом оцiнки за iсторичною вартiстю, за виключенням певних
фiнансових iнструментiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю. Пiдготовка
фiнансової звiтностi з МСФЗ вимагає, щоб застосовувались певнi бухгалтерськi
оцiнки. Вона також вимагає, щоб при застосуваннi облiкової полiтики керiвництво
Товариства застосовувало власний розсуд.
3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик
3.2.1. Основа формування облiкових полiтик Облiковi полiтики - конкретнi принципи,
основи, домовленостi, правила та практика, застосованi суб'єктом господарювання
при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ наводить облiковi полiтики,
якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка
мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до
яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх
застосування є несуттєвим. Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена
керiвництвом Товариства вiдповiдно до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в
облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних МСФЗ.
3.2.2. Форма та назви фiнансових звiтiв Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi
Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до
фiнансової звiтностi".
3.2.3. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах Згiдно НП(С)БО 1 Звiт про
сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за
класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї",
згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини
собiвартостi чи, наприклад адмiнiстративну дiяльнiсть. Представлення грошових
потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв здiйснюється iз
застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi
класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про основнi
види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових
записiв Товариства.
3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв
3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв Фiнансовi активи та фiнансовi
зобов'язання враховуються у звiтi про фiнансовий стан Товариства, коли Товариство
стає стороною договору щодо вiдповiдного фiнансового iнструменту. Товариство
облiковує придбання або продаж фiнансових активiв або зобов'язань на дату
здiйснення розрахункiв. Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або
фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс
операцiйнi витрати, якi безпосередньо належать до придбання або випуску
фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. Товариство класифiкує свої
фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання вiдповiдно до наступних категорiй:
(а) Фiнансовi активи Фiнансовi активи, що вiдображаються за справедливою вартiстю
з визнанням прибутку або збитку - фiнансовi активи, утримуванi для продажу, та
фiнансовi активи, заявленi до вiдображення при первiсному визнаннi за справедливою
вартiстю з вiдображенням прибутку або збитку. Iнвестицiї, утримуванi до погашення
- фiнансовi iнструменти, вiдмiннi вiд деривативiв, по яких надходять фiксованi або
платежi, що визначаються, строк погашення яких вiдомий i якi Товариство має намiр
i здатна утримувати до погашення. Пiсля первiсного визнання iнвестицiї, утримуванi
до погашення, вiдображаються за амортизованою вартiстю. Позики та дебiторська
заборгованiсть - фiнансовi iнструменти, вiдмiннi вiд деривативiв, з фiксованими

або визначеними платежами, що не котируються на активному ринку. Спочатку
фiнансовi зобов'язання визнаються за справедливою вартiстю. Пiсля первiсного
визнання позики та дебiторська заборгованiсть облiковуються за вартiстю, яка
амортизується iз використанням методу ефективної ставки вiдсотка за вирахуванням
можливого резерву знецiнення. Вартiсть, яка амортизується розраховується як сума,
що залишається пiсля амортизацiї премiї або дисконту до справедливої вартостi при
первiсному визнаннi по ефективнiй процентнiй ставцi. При розрахунку враховуються
премiя або дисконт, що можливо мали мiсце при придбаннi, включаються витрати на
здiйснення угоди, а також витрати, якi є невiд'ємною частиною ефективної
вiдсоткової ставки. Дисконт або премiя, що виникли при первiсному визнаннi,
зменшують або збiльшують вiдповiдний елемент доходiв, витрат або капiталу, залежно
вiд факторiв, що слугували причиною їх виникнення. Фiнансовi активи, доступнi для
продажу - фiнансовi iнструменти, вiдмiннi вiд деривативiв, якi визнанi доступними
для продажу або не належать до будь-якої з трьох попереднiх категорiй. Пiсля
первiсного визнання фiнансовi активи, доступнi для продажу, облiковуються за
справедливою вартiстю з вiдображенням нереалiзованих прибуткiв або збиткiв
безпосередньо в капiталi. При вибуттi такої iнвестицiї накопиченi прибуток або
збитки, ранiше врахованi в капiталi, знаходять своє вiдображення у складi
фiнансових результатiв. Фiнансовi активи, доступнi для продажу, не мають цiни
котирування на активному ринку i справедливу вартiсть яких не може бути достовiрно
оцiнена керiвництвом, вiдображаються за iсторичною вартiстю за вирахуванням
резерву знецiнення, якщо таке може бути застосовано. (б) Знецiнення фiнансових
активiв Фiнансовi активи, за винятком фiнансових активiв, що переоцiнюються за
справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки у складi прибутку або збитку, на
кожну звiтну дату оцiнюються на наявнiсть ознак знецiнення. Збитки вiд знецiнення
визнаються, коли iснують об'єктивнi свiдчення зменшення майбутнiх грошових
потокiв, якi пiддаються надiйнiй оцiнцi, пов'язаних з даним активiв, як результат
одної або декiлькох подiй, що виникли пiсля первiсного визнання фiнансового
активу. Для фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, сума
знецiнення розраховується як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою
вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтованих за ефективною ставкою
вiдсотка. Збитки вiд знецiнення безпосередньо зменшують балансову вартiсть усiх
фiнансових активiв, за винятком торгової дебiторської заборгованостi, балансова
вартiсть якої знижується за рахунок нарахування резерву сумнiвних боргiв. Якщо
торговельна дебiторська заборгованiсть визнана безнадiйною, вона списується за
рахунок вiдповiдного резерву. Подальше отримання вiдшкодування сум, ранiше
списаної дебiторської заборгованостi, записуються за кредитом рахунка резерву.
Змiни в балансовiй вартостi нарахованого резерву вiдображаються у складi прибутку
чи збиткiв. За винятком iнструментiв власного капiталу, наявних для продажу, якщо
в наступному перiодi сума збиткiв вiд знецiнення зменшиться, i це зменшення може
бути об'єктивно пов'язане з подiєю, що виникли пiсля визнання знецiнення, збитки
вiд знецiнення, ранiше визнанi, покриваються коригуванням вiдповiдних статей у
звiтi про прибутки i збитки. В даному випадку, балансова вартiсть фiнансових
iнвестицiй на дату покриття збиткiв не може перевищувати їх амортизовану вартiсть,
яка була б вiдображена, якщо б збитки не були визнанi. У вiдношеннi цiнних паперiв
на право власностi, що наявнi для продажу, будь-яке збiльшення справедливої
вартостi пiсля визнання збиткiв вiд знецiнення вiдноситься безпосередньо на
капiтал.
(в) Фiнансовi зобов'язання Фiнансовi зобов'язання, що вiдображаються за
справедливою вартiстю з визнанням прибутку або збитку - фiнансовi зобов'язання,
утримуванi з метою торгiвлi, i фiнансовi зобов'язання, заявленi до вiдображення
при первiсному визнаннi за справедливою вартiстю з вiдображенням прибутку або
збитку. Фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю - iншi
фiнансовi зобов'язання. При первiсному визнаннi фiнансовi зобов'язання
вiдображаються за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат безпосередньо
пов'язаних iз здiйсненням операцiї. У подальшому позики i кредиторська
заборгованiсть вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу
ефективної вiдсоткової ставки.
(г) Списання фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань Фiнансовий актив (або,
якщо це можливо застосувати, частина фiнансового активу або частина групи
однотипних фiнансових активiв) списується з балансу в таких випадках: - закiнчився
термiн права отримання грошових надходжень вiд активу; термiн права отримання
грошових надходжень вiд активу не минув, однак Товариство прийняло рiшення
виплатити їх третiй особi без iстотної тимчасової затримки i в повному розмiрi за
договором передачi, чи Товариство передало свої права на отримання грошових
надходжень вiд активу i або а) передала бiльшiсть ризикiв i вигiд, пов'язаних з
активом, або б) передала контроль над активом без передачi або збереження
бiльшостi ризикiв i вигiд, пов'язаних з активом. Фiнансовi зобов'язання списуються
при їх погашеннi, скасуваннi або закiнченнi термiну права їх вимоги. Коли наявне
фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим же кредитором з
суттєво вiдмiнними умовами, або iстотно змiнюються умови наявного зобов'язання,

така замiна або змiна показуються як списання з балансу наявного та прийняття
нового зобов'язання з вiдображенням рiзницi вiдповiдних балансових вартостей у
звiтi про сукупний дохiд.
3.3.2. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти Грошовi кошти складаються з готiвки в
касi та коштiв на поточних рахунках у банках. Еквiваленти грошових коштiв - це
короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми
грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Iнвестицiя
визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку
погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання. Грошовi
кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в
нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi. Iноземна валюта - це валюта iнша, нiж
функцiональна валюта. Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови
вiдповiдностi критерiям визнання активами. Первiсна та подальша оцiнка грошових
коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх
номiнальнiй вартостi. Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх
еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними
курсами Нацiонального банку України (НБУ). У разi обмеження права використання
коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в
банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути класифiкованi
у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю
банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв,
визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв
звiтного перiоду.
3.3.3. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовий
актив, який являє собою контрактне право отримати грошовi кошти або iнший
фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта господарювання. Дебiторська заборгованiсть
визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Товариство стає
стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту. Первiсна оцiнка
дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює
вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату
оцiнки. Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi
здiйснюється за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного
вiдсотка. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення
корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз
застосуванням рахунку резервiв. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю
очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв
вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає
суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для
фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної
оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є
iстотними - на основi групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при
визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення
корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк,
лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є
негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення
кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або
географiчному регiонi. Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в
наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення
може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання
зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi
сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у
прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi
вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi. Дебiторська заборгованiсть може бути нескасовно призначена як така, що
оцiнюється за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у
прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або значно зменшує
невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи називають "неузгодженiстю облiку"),
що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або зобов'язань чи визнання
прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах. Подальша оцiнка дебiторської
заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi
погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. У
разi змiн справедливої вартостi дебiторської заборгованостi, що мають мiсце на
звiтну дату, такi змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду.
3.3.4. Зобов'язання. Кредити банкiв Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi
вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених ознак: Товариство сподiвається
погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти
мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; Товариство не має безумовного права вiдстрочити
погашення зобов'язання протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного
перiоду. Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i
критерiям визнання зобов'язань. Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою

вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У
подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за
методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями
та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї
запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка.
3.3.5. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань Фiнансовi активи та
зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк
визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив
та виконати зобов'язання одночасно 3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та
нематерiальних активiв
3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв Товариство визнає матерiальний об'єкт
основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї
дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiальнокультурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких
бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6000 грн. Основнi засоби оцiнюються за
їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi
збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки
виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до
переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу,
переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного
активу.
3.4.2. Подальшi витрати. Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта
основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне
обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони
понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi
витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
3.4.3. Амортизацiя основних засобiв. Амортизацiя розраховується протягом
оцiночного строку корисного використання активу iз застосуванням прямолiнiйного
методу. Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компоненту з
балансу вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не
очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття даного активу.
Дохiд або витрати вiд списання активу, що виникають в результатi (розрахованi як
рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу),
включаються в звiт про прибутки i збитки за той звiтний рiк, в якому актив був
списаний.
3.4.4. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв
вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз
застосуванням прямолiнiйного методу. Нематерiальнi активи, якi виникають у
результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну
чинностi цих прав.
3.4.5. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв На кожну
звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може
зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного
вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд
його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи
збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16.
Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в
попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi
оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання
збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в
майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi
необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного
використання.
3.5. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу Товариство
класифiкує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова
вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного
використання. Непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i
вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою
або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем.
Амортизацiя на такi активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при
первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням
витрат на продаж визнається у звiтi про фiнансовi результати.
3.6. Облiковi полiтики щодо оренди Фiнансова оренда - це оренда, за якою
передаються в основному всi ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на
актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як
активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого
майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за
теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi
розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань.
Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити

сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi
платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi.
Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена
iз стандартною полiтикою Товариства щодо подiбних активiв. Оренда активiв, за якою
ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються
в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про
операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку
оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на
прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю,
понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.
3.7. Податки Пiдприємство є платником єдиного податку. Поточнi та вiдстроченi
податки на прибуток вiдсутнi.
3.8. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань
3.8.1. Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть
(юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто
бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття
ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму
зобов'язання.
3.8.2. Виплати працiвникам Нарахування заробiтної плати, внескiв в Пенсiйний фонд,
оплачуваної щорiчної вiдпустки i вiдпустки по хворобi, премiй, проводиться у тому
звiтному перiодi, коли послуги, що визначають данi види винагороди, були наданi
працiвниками Товариства, i включаються у витрати на персонал у складi операцiйних
витрат.
3.9. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової
звiтностi
3.9.1. Доходи визнаються в той момент, коли була проведена фактична оплата таких
товарiв (послуг). Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у
тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
3.9.2. Витрати за позиками Витрати за позиками, якi не є частиною фiнансового
iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як
витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо
вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як
частина собiвартостi цього активу.
3.9.3. Умовнi зобов'язання та активи. Товариство не визнає умовнi зобов'язання в
звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя про умовне зобов'язання
розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi
вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про
умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним.
4. ОСНОВНI ПРИПУЩЕННЯ ОЦIНКИ ТА СУДЖЕННЯ Пiдготовка фiнансових звiтiв вiдповiдно
до МСФЗ вимагає вiд керiвництва застосування попереднiх оцiнок та припущень. Такий
пiдхiд впливає на звiтну величину активiв i зобов'язань, розкриття iнформацiї про
можливi активи та зобов'язання на дату фiнансової звiтностi i звiтну величину
доходiв та витрат за звiтний перiод. Фактичнi данi можуть вiдхилятися вiд таких
оцiнок. Найбiльш суттєвi попереднi оцiнки та припущення стосуються визначення
строку корисного використання основних засобiв, забезпечення майбутнiх витрат,
знецiнення активiв та дисконтування майбутнiх грошових потокiв. Цi оцiнки
перiодично переглядаються, i у випадку необхiдностi коригувань, такi коригування
вiдображаються у складi прибуткiв та збиткiв за перiод, коли про них стає вiдомо.
4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ Якщо
немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови,
керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування
облiкової полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для
прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова
звiтнiсть: o подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та
грошовi потоки Товариства; o вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй
або умов, а не лише юридичну форму; o є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
o є повною в усiх суттєвих аспектах. Пiд час здiйснення судження керiвництво
Товариство посилається на прийнятнiсть наведених далi джерел та враховує їх у
низхiдному порядку:
1) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
2) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань,
доходiв та витрат у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. Пiд час здiйснення
судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших органiв, що
розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну
основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi
галузевi практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
Операцiї, що не регламентуються МСФЗ, Товариством не здiйснювалися.
4.2. Використання ставок дисконтування Ставка дисконту - це процентна ставка, яка
використовується для перерахунку майбутнiх потокiв доходiв в єдине значення
теперiшньої (поточної) вартостi, яка є базою для визначення ринкової вартостi
бiзнесу. З економiчної точки зору, в ролi ставки дисконту є бажана iнвестору

ставка доходу на вкладений капiтал у вiдповiднi з рiвнем ризику подiбнi об'єкти
iнвестування, або - ставка 16 доходу за альтернативними варiантами iнвестицiй iз
зiставляння рiвня ризику на дату оцiнки.
Ставка дисконту має визначатися з урахуванням таких факторiв:
а) вартостi грошей у часi;
б) вартостi джерел, якi залучаються для фiнансування iнвестицiйного проекту, якi
вимагають рiзнi рiвнi компенсацiї.
5. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТI
5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за
справедливою вартiстю Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої
вартостi активiв та зобов'язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ
13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду. Класи активiв
та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю Методики оцiнювання Метод оцiнки
(ринковий, дохiдний, витратний) Вихiднi данi Грошовi кошти та їх еквiваленти
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за
справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi
курси НБУ Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється
за їх справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був
отриманий актив. Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за
справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, витратний Офiцiйнi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного бiржового курсу на
дату оцiнки, використовується остання балансова вартiсть, цiни закриття бiржового
торгового дня Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської
заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi
погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється
за вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi
вихiднi грошовi потоки
5.2. Розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi" Справедлива
вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю.
Балансова вартiсть
Справедлива
вартiсть
2019
2020
2019
2020
Торговельна дебiторська заборгованiсть
1624
1062
1624
1062
Грошовi кошти та їх еквiваленти
51
162
51
162
Торговельна кредиторська заборгованiсть
Справедливу вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi а також
iнвестицiй доступних для продажу, неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає
ринкового котирування цих активiв.
6. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЄ СТАТТI ПОДАНI У ФIНАНСОВИХ ЗВIТАХ
6.1. ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ
Найменування
31 грудня 2020 року
Дохiд вiд надання послуг оренди
4791
Всього

4791

31 грудня 2019 року
4823

4823

6.2. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ
Найменування
31 грудня 2020 року
Дохiд вiд фiнансових операцiй Всього
-

31 грудня 2019 року

6.3. ЗАГАЛЬНI ТА АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
Найменування
31 грудня 2020 року
31 грудня 2019 року
Витрати на оплату працi 556
458
Вiдрахування на соцiальнi заходи
115
96
Матерiальнi витрати
112
1642
Амортизацiя основних засобiв 576
564
Iншi витрати
6526 2409
Всього
7885 5169

6.4. IНШI ФIНАНСОВI ДОХОДИ
Найменування
31 грудня 2020 року
Iншi доходи Всього
6.5. IНШI ДОХОДИ
Найменування
31 грудня 2020 року
Дохiд вiд продажу частки
в статутному капiталi
Дохiд вiд iнвестування
фiнансових iнвестицiй
Дохiд вiд безоплатно
одержаних активiв Всього
6.6. IНШI ВИТРАТИ
Найменування
31 грудня 2020 року
Iншi витрати
Всього

-

31 грудня 2019 року

31 грудня 2019 року

31 грудня 2019 року

-

6.7. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
Змiни, що вiдбувалися за перiод 2020 року
Авторське право та сумiжнi з ним права
Разом Первiсна вартiсть: На 31 грудня 2019 року
7
Надходження
Вибуття
На 31 грудня 2020 року
7
Накопичена амортизацiя:
На 31 грудня 2019 року
7
Нарахування амортизацiї
Вибуття
На 31 грудня 2020 року
7
Залишкова вартiсть:
На 31 грудня 2019 року
На 31 грудня 2020 року
6.8. НЕЗАВЕРШЕНI КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ
Найменування
31 грудня 2019 року
31 грудня 2020 року
На початок перiоду
1530
1530
Надходження Вибуття
На кiнець перiоду 1530 1530

7
-

7

7
-

7

-

6.9. ОСНОВНI ЗАСОБИ
Змiни, що вiдбувалися за перiод 2020 року
Будiвлi та споруди
Машини та обладнання
основнi засоби
Iншi необоротнi активи всього
Первiсна вартiсть: На 31 грудня 2019 року 10088 752
Надходження 319
89
51
459
Вибуття
Первiсна вартiсть: На 31 грудня 2020 року 10407
Накопичена амортизацiя:
На 31 грудня 2019 року
4493
Нарахування амортизацiї 576
Вибуття
Накопичена амортизацiя:
На 31 грудня 2020 року 5069

Iнструменти, прилади та iншi
17

82

10939

841

17

132

11397

Залишкова вартiсть:
На 31 грудня 2020 року 6337
6.10. ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ
Найменування
31 грудня 2019 року
31 грудня 2020 року
Iнвестицiї якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 1620
Всього
1620 6.11. ЗАПАСИ
Найменування
Виробництво
Готова продукцiя
Всього
78

31 грудня 2019 року
28
30
58

31 грудня 2020 року
48
30

6.12. ТОРГОВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Найменування
31 грудня 2019 року
Торговельна дебiторська
заборгованiсть
1624
1063
Заборгованiсть з бюджетом
4

31 грудня 2020 року

2

Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть
2268
143
Всього
3896
1208
6.13. ГРОШОВI ЗАСОБИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
Найменування
31 грудня 2019 року
31 грудня 2020 року
Грошовi кошти на
банкiвських рахунках
51
162
Всього
51
162
6.14. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року зареєстрований та сплачений
капiтал складав 2170 тис. грн., який подiлений на 1 446 477 простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 1,50 грн. Неоплаченої частини статутного капiталу немає.
6.15. ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ
Змiни, що вiдбувалися за перiод 2019 року
Найменування
31 грудня 2019 року 31 грудня 2020 року
Дооцiнка основних засобiв
13631
13631
Всього
13631
13631
Змiни, що вiдбувалися за перiод 2020 року
Найменування
31 грудня 2019 року 31 грудня 2020 року
Дооцiнка основних засобiв
13631
13631
Безоплатно одержанi активи
Всього
13631
13631
6.16. НЕРОЗПОДIЛЕНИЙ ПРИБУТОК (НЕПОКРИТИЙ ЗБИТОК) Змiни, що вiдбувалися за перiод
2019 року
Найменування
Непокритий збиток на 31.12.2019 р.
6479
Збиток поточного року
3101
Непокритий збиток 31.12.2020 р.
9580
Змiни, що вiдбувалися за перiод 2020 року
6.17. ТОРГОВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Найменування
31 грудня 2019 року
31 грудня 2020 року
Розрахунки з бюджетом
25
58
Розрахунки зi страхування
Розрахунки з оплати працi
9
Iншi поточнi зобов'язання
4244
3017
Всього
4269
3084
7. РОЗКРИТТЯ IНШОЇ IНФОРМАЦIЇ
7. 1. Умовнi зобов'язання.

7.1.1. Судовi позови У ходi своєї звичайної господарської дiяльностi Товариство за
рiк що минув брало участь у судових розглядах. Станом на 31.12.2020 року в
розглядi знаходяться не закритi 9 справ:
1. 16.12.2020р. у справi № 916/3844/19 Господарським судом Одеської областi
прийнято рiшення про задоволення позову Акцiонера ПАТ "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ
ЗАВОД" Бичкова Олега Леонiдовича до ПАТ "Одеський автоскладальний завод", третi
особи - ТОВ "КАВIОН", ТОВ "ТРАНСПОРТ ЛОДЖIСТIК", ТОВ "СКЛАДОН", ТОВ "МАЛВI В", ТОВ
"Виробниче пiдприємство ОДАЗ", про визнання недiйсними рiшень Наглядової ради ПАТ
"Одеський автоскладальний завод" щодо: внесення до статутного капiталу ТОВ
"СКЛАДОН", ТОВ "КАВIОН", ТОВ "ТРАНСПОРТ ЛОДЖIСТIК", ТОВ "МАЛВI В", ТОВ "Виробниче
пiдприємство ОДАЗ" права власностi на нерухоме майно, що належало Пат "ОДАЗ".
Станом на 31.12.2020р. рiшення не набрало законної сили.
2. 07.07.2020р. Господарським судом Одеської областi прийнято рiшення у справi №
916/27/20 про задоволення позову Акцiонера ПАТ "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"
Бичкова Олега Леонiдовича до ПАТ "Одеський автоскладальний завод", третi особи Ейсмонт Олександр Вiкторович, Лятамбор Дар'я Юрiївна, Єрiна Алiна Анатолiївна,
Ковач Олександр Михайлович, Приватний нотарiус Одеського мiського нотарiального
округу Ярош О.М., ТОВ "СКЛАДОН", Горiн Олексiй Едуардович, про: визнання недiйсним
рiшення № 1 одноосiбного засновника (учасника) ТОВ "СКЛАДОН" вiд 04.07.2018р.,
прийнятого ПАТ "Одеський автоскладальний завод", посвiдченого приватним
нотарiусом Одеського мiського нотарiального округу Ярош О.М. та зареєстрованого в
реєстрi за №2303; скасування рiшення про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень
державного реєстратора приватного нотарiуса Одеського мiського нотарiального
округу Ярош О.М., iндексний номер 42062323 вiд 16.07.2018р.; скасування запису про
право власностi №27044471 на нежитлову будiвлю, загальною площею 1661,1 кв.м, що
знаходиться за адресою: м.Одеса, вул.Отамана Чепiги, буд .29-З , що належить на
правi приватної власностi ТОВ "СКЛАДОН". На вказане рiшення подано апеляцiйну
скаргу, вiдкрито провадження. Ухвалою Пiвденно-захiдного апеляцiйного
господарського суду вiд 03.12.2020р. зупинено апеляцiйне провадження до набрання
законної сили судовими рiшеннями у справi № 916/3844/19.
3. 07.07.2020р. Господарським судом Одеської областi прийнято рiшення у справi №
916/30/20 про задоволення позову Акцiонера ПАТ "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"
Бичкова Олега Леонiдовича до ПАТ "Одеський автоскладальний завод", третi особи Ейсмонт Олександр Вiкторович, Лятамбор Дар'я Юрiївна, Єрiна Алiна Анатолiївна,
Ковач Олександр Михайлович, ТОВ "ТРАНСПОРТ ЛОДЖIСТIК", Горiн Олексiй Едуардович,
про: визнання недiйсним рiшення голови правлiння ПАТ "Одеський автоскладальний
завод" № 1/19 вiд 08.01.2019р, визнання недiйсним рiшення голови правлiння ПАТ
"Одеський автоскладальний завод" № 2/19 вiд 08.01.2019р., визнання недiйсним
рiшення голови правлiння ПАТ "Одеський автоскладальний завод" № 3/19 вiд
29.07.2019р., скасування рiшення про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень,
скасування запису державного реєстратора ДП "Центр обслуговування громадян". На
вказане рiшення подано апеляцiйну скаргу, вiдкрито апеляцiйне провадження. Ухвалою
Пiвденно-захiдного апеляцiйного господарського суду вiд 03.12.2020р. зупинено
апеляцiйне провадження до набрання законної сили судовими рiшеннями у справi №
916/3844/19 та у справi №916/248/20.
4. 17.06.2020р. Господарським судом Одеської областi прийнято рiшення у справi №
916/31/20 про задоволення позову Акцiонера ПАТ "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"
Бичкова Олега Леонiдовича до ПАТ "Одеський автоскладальний завод", Державного
реєстратора Державного пiдприємства "Центр обслуговування громадян" Ковач Вiкторiї
Петрiвни, третi особи - Ейсмонт Олександр Вiкторович, Лятамбор Дар'я Юрiївна,
Єрiна Алiна Анатолiївна, Ковач Олександр Михайлович, ТОВ "МАЛВI В", про: визнання
недiйсним рiшення №1 одноосiбного засновника (учасника) ТОВ "МАЛВI В" вiд
21.03.2018р., прийнятого головою правлiння ПАТ "Одеський автоскладальний завод"
Горiним Е.О.; скасування рiшення про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень
державного реєстратора, скасування запису державного реєстратора. На вказане
рiшення подано апеляцiйну скаргу, вiдкрито апеляцiйне провадження.
5. 03.06.2020р. Господарським судом Одеської областi прийнято рiшення у справi №
916/105/20 про часткове задоволення позову Акцiонера ПАТ "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ
ЗАВОД" Бичкова Олега Леонiдовича до ПАТ "Одеський автоскладальний завод",
Державного реєстратора Юридичного департаменту Одеської мiської ради Бахової
Вiкторiї Iванiвни, третi особи - Ейсмонт Олександр Вiкторович, Лятамбор Дар'я
Юрiївна, Єрiна Алiна Анатолiївна, Кануннiков Андрiй Вiталiйович, Горiн Олексiй
Едуардович, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кавiон", про: визнання
недiйсним рiшення одноосiбного засновника (учасника) ТОВ "КАВIОН" вiд
03.10.2018р., прийнятого ПАТ "Одеський автоскладальний завод"; скасування рiшення
про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень, скасування запису державного
реєстратора Юридичного департаменту Одеської мiської ради Бахової В.I. про право
власностi, визнання недiйсним рiшення №2 одноосiбного засновника (учасника) ТОВ
"КАВIОН" вiд 30.10.2018р., прийнятого ПАТ "Одеський автоскладальний завод",
скасування рiшення про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень державного
реєстратора Юридичного департаменту Одеської мiської ради Бахової В.I., скасування

запису державного реєстратора Юридичного департаменту Одеської мiської ради
Бахової В.I. про право власностi. На вказане рiшення подано апеляцiйну скаргу,
вiдкрито апеляцiйне провадження. Ухвалою Пiвденно-захiдного апеляцiйного
господарського суду вiд 03.12.2020р. зупинено апеляцiйне провадження до набрання
законної сили судовими рiшеннями у справi № 916/3844/19 та у справi №916/248/20.
6. 16.12.2020р. Господарським судом Одеської областi у справi № 916/3594/20 за
заявою Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТРАНСПОРТ ЛОДЖIСТIК" видано
судовий наказ про стягнення заборгованностi з Публiчного акцiонерного товариства
"Одеський автоскладальний завод". Станом на 31.12.2020р. судовий наказ не набрав
законної сили.
7. 27.08.2020р. Одеським окружним адмiнiстративним судом прийнято рiшення у справi
№ 420/5056/20 про задоволення позову Акцiонера Публiчного акцiонерного товариства
"Одеський автоскладальний завод" Ейсмонта Олександра Вiкторовича до Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, третя особа - Публiчне акцiонерне
товариство "Одеський автоскладальний завод", про визнання протиправним та
скасування рiшення. На вказане рiшення подано апеляцiйну скаргу, вiдкрито
апеляцiйне провадження. 16.12.2020р. постановою П'ятого апеляцiйного
адмiнiстративного суду апеляцiйну скаргу Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку залишено без задоволення. Станом на 31.12.2020р. строк касацiйного
оскарження рiшення не закiнчився.
8. Ухвалою Господарського суду Одеської областi вiд 24.09.2020р. у справi №
916/814/20 за позовом Акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ
АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" Ейсмонта Олександра Вiкторовича, Лятамбор Дар'ї Юрiївни,
Єрiної Алiни Анатолiївни, Бичкова Олега Леонiдовича, Ковача Олександра Михайловича
до Публiчного акцiонерного товариства "Одеський автоскладальний завод" про
визнання недiйсним рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.12.2019
року, зупинено провадження до набрання законної сили рiшенням у справi №
916/3844/19.
9. 14.12.2020р. Господарським судом Одеської областi прийнято рiшення у справi №
916/2026/20 про часткове задоволення позову Публiчного акцiонерного товариства
"Одеський автоскладальний завод" до Одеської мiської ради, Виконавчого комiтету
Одеської мiської ради, третя особа - Департамент комунальної власностi Одеської
мiської ради, Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Одеськiй та
Миколаївськiй областях, про скасування рiшення та запису. Станом на 31.12.2020р.
рiшення не набрало законної сили.
7.1.2. Оподаткування Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi
положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через
практику, що склалася в нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi
органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi
ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва
економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити
додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть
фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий
рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва Товариство сплатило усi податки, тому
фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти
можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.
7.1.3. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат
економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того,
що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi
звичайної дiяльностi Товариства. Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi
залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства.
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi
обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу.
7.1.4. Пенсiйнi та iншi зобов'язання, пов'язанi з виплатою заробiтної плати
спiвробiтникам Спiвробiтники Товариства отримують пенсiйне забезпечення вiд
Пенсiйного фонду, державної української органiзацiї, у вiдповiдностi з
нормативними документами та законами України. Товариство зобов'язане вiдраховувати
визначений вiдсоток заробiтної плати до Пенсiйного фонду з метою виплати пенсiй.
Єдиним зобов' язанням Товариства по вiдношенню до даного пенсiйного плану є
вiдрахування певного вiдсотку зарплати до Пенсiйного фонду. Станом на 31 грудня
2019 року та 31 грудня 2020 року Товариство не мало зобов'язань за додатковими
пенсiйними виплатами, медичним обслуговуванням, страховими чи iншими виплатами
пiсля виходу на пенсiю перед своїми спiвробiтниками чи iншими працiвниками.
7.2. РОЗКРИТТЯ IНШОЇ IНФОРМАЦIЇ ПРО ПОВ`ЯЗАНИХ ОСIБ Для цiлей даної фiнансової
звiтностi, сторона вважається пов'язаної, якщо одна компанiя здатна контролювати
iншу або має значний вплив на неї при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень,
що визначено МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн". При
визначеннi, чи є компанiя пов'язаною стороною з Компанiєю, основна увага
придiляється сутностi вiдносин, а не їх юридичнiй формi. Пов'язанi сторони
включають учасникiв, основний управлiнський персонал i його близьких родичiв, а

також компанiї, якi знаходяться пiд контролем або значним впливом з боку
учасникiв. Пов'язанi сторони можуть вступати в операцiї, що неприпустимi для
непов'язаних сторiн. Операцiї мiж пов'язаними сторонами можуть здiйснюватися на
умовах, якi значно вiдрiзняються вiд умов здiйснення операцiї мiж непов'язаними
сторонами. Операцiї з пов'язаними сторонами за 2020 рiк в Товариствi вiдсутнi.
7.3. ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ Управлiння ризиками вiдiграє важливу
роль в операцiйнiй дiяльностi Товариства, яке здiйснюється в ходi постiйного
процесу оцiнки та визначення рiвнiв ризику, та засновано на системi внутрiшнього
контролю. В ходi процесу стратегiчного планування, керiвництво Товариства також
оцiнює ризики ведення дiяльностi, такi як змiна середовища, технологiї або змiна
галузi. Основнi ризики, властивi дiяльностi Товариства, включають ризик
лiквiдностi та ринковий ризик. Керiвництво Товариства розглядає i затверджує
принципи управлiння кожним iз зазначених ризикiв. а) Управлiння капiталом
Товариство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання
рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та
власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi.
Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При
цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики.
б) Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових
потокiв за фiнансовими iнструментами буде коливатися, внаслiдок змiни ринкових
цiн. Ринковi цiни включають в себе наступнi ризики: валютний ризик, ризик змiни
вiдсоткової ставки, iнший цiновий ризик. Валютний ризик Валютний ризик виникає
внаслiдок можливостi того, що змiни курсiв валют будуть здiйснювати негативний
вплив на майбутнi грошовi потоки чи справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв.
Ризик процентної ставки Ризик змiни процентної ставки виникає внаслiдок можливостi
того, що змiни в процентних ставках негативно вплинуть на майбутнi грошовi потоки
або справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв. в) Ризик лiквiдностi Ризик
лiквiдностi - це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої зобов'язання з
виплат при настаннi строку їх погашення у звичайних або непередбачених умовах. З
метою управлiння та мiнiмiзацiї даного ризику, Товариство веде облiк i аналiз
вимог i зобов'язань у розрiзi контрактних термiнiв погашення, якi представленi в
таблицi нижче. Договiрнi термiни погашення по фiнансовим активам та зобов'язанням
станом на 31 грудня 2020 року представленi наступним чином:
До 3 мiсяцiв
Вiд 6
до 12 мiсяцiв
Вiд року
Разом Фiнансовi активи
Торговельна дебiторська заборгованiсть
1062
Фiнансовi зобов`язання
Торговельна кредиторська заборгованiсть
Нетто позицiя
1062
Кредитний ризик Фiнансовi iнструменти, за якими у Товариства може з'явитися
значний кредитний ризик, представленi, в основному, торговою та iншою дебiторською
заборгованiстю, а також грошовими коштами та їх еквiвалентами. Грошовi кошти
розмiщуються в фiнансових установах, якi на перiод розмiщення вважаються достатньо
надiйними. Керiвництво застосовує кредитну полiтику та здiйснює постiйний контроль
за схильнiстю до кредитного ризику.
7.4. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.01.2021 року було затверджена змiна
типу акцiонерного товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ
АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ
АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД"

Керiвник Граматик В.I.

XVI. Твердження щодо річної інформації
Голова правління Граматик Вадим Iванович - особа, яка здійснює управлінські функції та підписуює річну
інформацію емітента вважає, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до
стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів,
фінансовий стан, прибутки та збитки емітента (юридичні особи, які перебувають під контролем Товариства, у
рамках консолідованої фінансової звітності - відсутні), а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та
об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом
основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
Дата
інформаційній базі даних
виникнення
Національної комісії з
події
цінних паперів та фондового
ринку або через особу, яка
провадить діяльність з
оприлюднення регульованої
інформації від імені
учасників фондового ринку
1
2
03.02.2020

04.02.2020

20.10.2020

30.10.2020

Вид інформації

3
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції,
розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому
значенню пакета акцій
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

