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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

щодо фінансових звітів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» 
за 2011 рік

Акціонерам і Правлінню
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» 
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю 
Аудиторська фірма «АленАудит»

Код ЄДРПОУ 35281710
Місцезнаходження: м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.7
Реєстраційні дані:

________________________________________________

Зареєстроване Виконавчим комітетом 
Дніпродзержинської міської ради 
Дніпропетровської області 06.08.2007р. 
Свідоцтво про державну реєстрацію 
юридичної особи серія А00 №659400.

Номер та дата видачі Свідоцтва про 
внесення в Реєстр аудиторських фірм та 
аудиторів, які надають аудиторські 
послуги

зареєстроване за №4028 згідно рішення 
Аудиторської палати України №182/10 від 
27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва -  
до 27 вересня 2012 року.

Номер та дата видачі Свідоцтва про 
внесення до Реєстру аудиторів, які 
можуть проводити аудиторські перевірки 
фінансових установ, що надають послуги 
на ринку цінних паперів, видане рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (лише для фінансових 
установ, що здійснюють діяльність на 
ринку цінних паперів)

серії АБ №000597, видане 23.10.2007 року 
відповідно до Рішення ДКЦГ1ФР від 
23.10.2007 року №2070. Термін дії 
свідоцтва-до 27 вересня 2012 року.

Керівник Іонова Олена Вікторівна



Інформація про аудитора Сертифікат аудитора №006311 серії А, 
виданий згідно рішення Аудиторської 
палати України №181/1 від 20.07.2007р. 
Термін дії сертифікату -  до 20.07.2012 року.

Контактний телефон (056)7448914. оІїісе(а),аІепаисІіі.сот.на
Дата і номер договору на проведення 
аудиту

Договір про надання аудиторських послуг 
№38-2012-А від 02.03.12р.

Дата початку та дата закінчення 
проведення аудиту

Початок проведення аудиту -  05.03.2012р; 
Закінчення проведення аудиту 
20.03.2012р.

Основні відомості про ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО 
СТРАХУВАННЯ»
Повна назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» (далі -  
Товариство)

Місцезнаходження: 49027, Дніпропетровська область,
м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса,
буд.22

Код ЄДРПОУ 36018520
Дата державної реєстрації 08.07.2008р. №1 070 102 0000 033660, 

Виписка з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
серії ААБ №484013 видана 23.06.11р.. Місце 
проведення реєстраційної дії -  Виконавчий 
комітет Дніпропетровської міської Ради.

Види діяльності за КВЕД: 66.03.0 -  Інші послуги у сфері страхування;
67.20.0 -  Допоміжна діяльність у сфері 
страхування та пенсійного забезпечення.

Голова Правління Носатенко Олександр Миколайович
Контакти іш телефон: (056) 373-83-34

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» (далі - Товариство), що включає баланс 
станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіти про рух грошових 
коштів та власний капітал за фінансовий рік, що минув на зазначену дату та примітки до 
фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу Товариства
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне 
подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІУ (зі змінами та 
доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами 
та доповненнями) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає 
необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 
викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність незалежного аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних 
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних



вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що 
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 
щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження 
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок 
шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи 
внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом 
господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які 
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку 
відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, зроблених 
управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої 
думки.

Висловлення думки

На нашу думку фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах 
фінансовий стан звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО 
СТРАХУВАННЯ» станом на 31 грудня 2011р. та його фінансові результати і рух 
грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV (зі 
змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
(зі змінами та доповненнями).

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої 
обумовлено вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
19.12.2006 №1528 «Щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР 
при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку» 
та Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 N1360 
«Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації 
емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)»

1. Активи

Станом на 31.12.2011р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 
2011р. збільшились (в 7,1 рази) і відповідно складають 60509 тис. грн.

Збільшення активів відбулося в основному за рахунок збільшення поточних фінансових 
інвестицій на 47892 тис.грн та іншої поточної дебіторської заборгованості на 3877 тис.грн 
до рівня 12360 тис.грн.

На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів в цілому 
розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) 
бухгалтерського обліку.

2. Зобов'язання

Станом на 31.12.2011р. загаїьні зобов'язання у Товариства відсутні.

На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов'язань в
З



цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів 
(положень) бухгалтерського обліку.

3. Власний капітал

На нашу думку, у фінансовій звітності Товариства інформація про власний капітал (розмір 
та структура) в цілому розкрита повно та у відповідності до національних стандартів 
(положень) бухгалтерського обліку.

Складові власного капіталу наведено у Таблиці 1.
Таблиця 1.

Стаття Залишок на кінець року, тис.грн.
Статутний капітаї 60500
Резервний капітал 1
Нерозподілений прибуток 5

Зростання власного капіталу, відбулось за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку 
поточного року на 40 тис.грн та збільшення резервного капіталу Товариства на 1 тис.грн

4. Вартість чистих активів

Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 
Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2011р. становить 
60506 тис.грн.

Вартість чистих активів визначено у урахуванням «Методичних рекомендацій щодо 
визначення вартості чистих активів акціонерних товариств» (схвалені Рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485).

5. Сплата стату тного капіталу

Відповідно діючій редакції Статуту (дата реєстрації 07.12.2011р., номер державної 
реєстрації 12241050008052699) статутний капітал Товариства становить 60 500 000,00 
гривень (шістдесят мільйонів п’ятсот тисяч гривень 00 копійок). Статутний капітал 
Товариства поділений на 605 000 (шістсот п’ять тисяч) штук простих іменних акцій 
номінальною вартістю 100 (сто) гривень 00 копійок за 1 (одну) акцію.

Протоколом позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 05 грудня 2011 року 
було прийняте рішення про збільшення статутного капітаїу Товариства. Товариство у 
процесі закритого (приватного) розміщення здійснило продаж (розміщення) 520 000 
(п’ятсот двадцять тисяч) штук простих іменних акцій на загальну суму 52 000 000,00 
(п'ятдесят два мільйони гривень 00 копійок) гривень. З урахуванням додатково 
розміщених простих іменних акцій статутний капітал Товариства становить 60 500 000.00 
гривень (шістдесят мільйонів п’ятсот тисяч гривень 00 копійок). Статутний капітал 
Товариства поділений на 605 000 (шістсот п’ять тисяч) штук простих іменних акцій 
номінальною вартістю 100 (сто) гривень 00 копійок за 1 (одну) акцію.

Сплата розміщених акцій проведена Акціонером Товариства грошовими коштами 24 
листопала 2011 року на поточний рахунок Товариства №265070001 10964.980, відкритий у 
Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК», Дніпропетровськ МФО 305675, наступними документами:

- Банківська виписка платіжне доручення №788 від 24.11.2011р., платник ПАТ 
ЗНВКІФ «ІННОВАЦІЯ» код ЄДРПОУ 35043996, сума 8000000,00 гри;

- Банківська виписка платіжне доручення №784 від 24.11.2011р., платник ПАТ 
ЗНВКІФ «ІННОВАЦІЯ» код ЄДРПОУ 35043996, сума 11000000,00 грн;
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- Банківська виписка, платіжне доручення №785 від 24.11.2011р., платник Г1АТ 
ЗНВКІФ «ІННОВАЦІЯ» код ЄДРПОУ 35043996, сума 11000000,00 грн;

- Банківська виписка, платіжне доручення №786 від 24.11.2011р., платник ПАТ 
ЗНВКІФ «ІННОВАЦІЯ» код ЄДРПОУ 35043996, сума 11000000,00 грн;

- Банківська виписка, платіжне доручення №787 від 24.11.2011р., платник ПАТ 
ЗНВКІФ «ІННОВАЦІЯ» код ЄДРПОУ 35043996, сума 11000000,00 грн.
Статутний капітал Товариства станом на 31 грудня 2011 року сплачений в повному обсязі.

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано випуск акцій, шо 
здійснюється ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДЖЕРЕЛО 
СТРАХУВАННЯ» у кількості 605000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 
-  100 грн на загальну суму 60 500 000,0 (шістдесят мільйонів п’ятсот тисяч) гривень 
(форма існування - бездокументарна) та видано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
(реєстраційний №519/1/11, дата реєстрації 22 листопада 2011 року, дата видачі 29 грудня 
2011 року).

6. Фінансовий результат за звітний період

За 2011 рік Товариством отримано доходів у сумі 25873 тис. грн., які в основному 
складаються з інших доходів, а саме доходів за операціями з реалізації фінансових 
інвестицій -  25823 тис.грн.

Витрати Товариства за 2011 рік складають 25832 тис. грн.

Основними складовими витрат є адміністративні витрати -  209 тис.грн, інші операційні 
витрати -  4 тис.грн, та інші витрати, а саме витрати за операціями з цінними паперами -  
25619 тис.грн.

На нашу думку, інформація щодо елемента фінансової звітності Товариства «обсяг 
чистого прибутку(збитку)» за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року, у всіх суттєвих 
аспектах, розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. 
По результатам фінансово-господарської діяльності 2011 року Товариство має чистий 
прибуток у сумі 41 тис.грн.

Інша інформація

7. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначені вимоги щодо 
ліквідності професійних учасників фондового ринку.

8.1. Протягом 2011 року випуск власних цінних паперів Товариством не здійснювався.
8.2. Станом на 31 грудня 2011 року зобов'язання за борговими та іпотечними цінними 
паперами у Товариства відсутні.

9. Протягом 2011 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.

10. Станом на ЗІ грудня 2011 року Товариство не має в управлінні активів недержавних 
пенсійних фондів.

11. На нашу думку відсутні суттєві невідповідності між фінансовою звітністю, що 
підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та 
подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

12. За результатами проведених нами процедур аудитором не ідентифіковані ризики 
суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.



13. Інформація за ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" .

На нашу думку, інформація про дії, які відбулися протягом року, що закінчився 31 грудня 
201 1 року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести 
до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 
Закону України «Про цінні папери га фондовий ринок», у всіх суттєвих аспектах, 
розкрита відповідно до вимог чинного законодавства України.

За даними Товариства протягом 2011 року відбулися наступні дії, що можуть вплинути на 
фінансово-господарський стан Товариства, визначені частиною першою статті 41 Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок»:

Таблиця 2.
№
п/п

Особлива інформація Зміст інф орм ації

гп~ прийняття рішення про 
розміщення пінних паперів на 
суму, що перевищує 25 відсотків 
статутного капіталу

Рішення про збільшення розміру статутного капіталу 
Товариства за рахунок додаткових внесків шляхом закритого 
(приватного) розміщення акцій прийнято загальними зборами 
акціонерів, які відбулися ЗО вересня 2011 року (протокол 
б/н).
Пропонується до розміщення 2 915 000 (два мільйони 
дев’ятсот п'ятнадцять тисяч) простих іменних акцій 
номінальною вартістю 100 (сто) гривень кожна. Загальна 
номінальна вартість акцій, що передбачені до розміщення, 
становить 291 500 000,00 (двісті дев'яносто один мільйон 
п’ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень, спосіб 
розміщення -  закрите (приватне) розміщення.
Тип та форма існування цінних паперів: розміщуються прості 
акції (іменні), форма існування -  бездокументарна. 
Привілейовані акції не розміщуються. 
Розмір зареєстрованого статутного капіталу Товариства па 
момент прийняття рішення про розміщення цінних паперів 
становить 8 500 000,00 (вісім мільйонів п’ятсот тисяч гривень 
00 копійок), у разі збільшення його розмір становитиме 300 
000 000.00 (триста мільйонів гривень 00 копійок) гривень. 
Товариство здійснює розміщення цінних паперів за 
ринковою вартістю цінного паперу - 100.00 гривень. Ринкова 
вартість акції визначена відповідно до ст. 8 Закону України 
«Про акціонерні товариства» на засадах незалежної оцінки 
незалежним оцінювачем ТОВ «КЛД-КОНСАЛТИНГ» 
(ЄДРПОУ 32651228, Сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності № 8936/09) Договір № 7521 1 від «25» серпня 201 1 
року та Рецензія від «26» серпня 201 1 року ФОН Кабачеико 
ДВ (Ідентифікаційний код 2790709759, Сертифікат суб’єкта 
оціночної діяльності 8496/09). 
Розміщення акції додаткового випуску може призвести до 
збільшення частки в Статутному капіталі тих акціонерів, які 
на момент прийняття рішення про збільшення статутного 
капіталу вже володіють 10% і більше акцій Емітента: 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ІННОВАЦІЯ» володіє 84 830 акціями, що становить 99,80%. 
Зміна власника великого пакету акцій, в результаті 
розміщення акцій додаткового випуску, не передбачається. 
Співвідношення кількості акцій, що розміщуються, до 
кількості акцій зареєстрованого статутного капіталу 
Товариства -  3 429,41 %. 
Кожна проста іменна акція надає її власнику-акціонеру, 
відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства 
України, однакову сукупність прав: 
- брати участь в управлінні Товариством шляхом участі та
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голосування на загальних зборах акціонерів Товариства 
особисто чи через свого (своїх) представників;
- брати участь у розподілі прибутку та одержувати 
пропорційно кількості акцій, що йому належать, частку 
чистого прибутку (дивіденди) в національній валюті України;
- одержувати інформацію про господарську діяльність 
Товариства у порядку, встановленому Статутом га 
внутрішніми документами. На письмову вимогу отримувати 
від Товариства для ознайомлення копії річних балансів, звітів 
про діяльність Товариства, протоколів засідань органів 
Товариства;
- обирати і бути обраним до органів управління Товариством;
- користуватися переважним правом на придбання акцій, що 
розміщуються Товариством у процесі приватного 
розміщення, пропорційно частці належних кожному з них 
простих акцій у загальній кількості акцій;
- вийти з Товариства шляхом відчуження належних йому 
акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належним 
йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим 
чином відчужувати їх на користь інших юридичних та 
фізичних осіб без попереднього інформування та (або) 
отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;
- у разі ліквідації Товариства отримати частіш)' його майна 
або вартості майна, пропорційну розміру вартості належних 
акціонеру акцій у статутному капіталі Товариства;
- вимагати обов’язкового викупу Товариством всіх або
частини належних йому акцій у випадках та в порядку, 
встановлених чинним законодавством України та 
внутрішніми документами Товариства.
Оплата акцій здійснюється за рахунок власних коштів 
виключно шляхом грошових внесків у національній валюті 
України (гривня) на рахунок № 26507000110964 у філії АТ 
«УКРЕКСІМБАНК» в м. Дніпропетровськ, МФО 305675, код 
ЄДРПОУ 36018520.
Закрите (приватне) розміщення акцій Товариства буде 
проводитися з метою збільшення статутного капіталу 
Товариства. Напрями використання - розвиток діяльності 
Товариства.
Інформація щодо кількості акціонерів, які планують 
придбати цінні папери додаткового випуску, відсутня. 
Конвертація цінних паперів не передбачається. 
Опис порядку розміщення акцій та їх оплати: розміщення 
акцій може бути розпочате лише після реєстрації випуску 
акцій Державною комісією з цінних паперів та фондовою і 
ринку, отримання тимчасового свідоцтва про випуск акцій. 
Розміщення акцій проходить у два етапи.
Перший етап закритого (приватного) розміщення триває 1 
день: 23.11.2011 року (включно). На першому етапі
укладаються договори кугіівлі-продажу цінних паперів з 
акціонерами Товариства, на підставі заяви, що надійшла на 
етапі реалізації переважного права на придбання цінних 
паперів закритого (приватного) розміщення цінних паперів та 
квитанції про повну оплату вартості за цінні папери. 
Укладання договорів з акціонерами здійснюється 23.11.2011 
року, в робочий час з 9.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), 
за адресою: 49027, місто Дніпропетровськ, проспект Карла 
Маркса, будинок 22, АТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ», офіс 
609.
Другий етап закритого (приватного) розміщення триває з
24.11.2011 року по 25.11.2011 року (включно). На другому 
етапі проходить розміщення акцій серед існуючих акціонерів 
у кількості, що не були розміщені протягом реалізації 
переважного права. Акціонер протягом строку проведення 
другого етапу' закритого (приватного) розміщення з:
24.11.2011 року по 25.11.2011 року (включно) подає за



місцем проведення розміщення акцій (49027, місто 
Дніпропетровськ, проспект' Карла Маркса, будинок 22, АТ 
«ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ», офіс 609) письмову заяву з 
зазначенням кількості акцій, яку він бажає придбати. 
Строк прийняття письмових підтверджень про відмову від 
реалізації акціонерами свого переважного права на 
придбання акцій, що пропонуються до розміщення (у разі, 
якщо це передбачено умовами розміщення): Подання 
акціонерами Товариства письмових підтверджень про 
відмову від використання свого переважного права на 
придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про 
розміщення, не передбачається умовами розміщення акцій. 
Строк і порядок реалізації акціонерами свого переважного 
права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення: 
Етап реалізації переважного права триває 15 днів: з 
08-11.2011 року по 22.11.2011 року (включно). На етапі 
реалізації акціонерами переважного права на придбання 
розміщуваних Товариством цінних паперів акціонери 
Товариства надають заяви на придбання цінних паперів та 
здійснюють повну оплату за цінні папери. 
Переважне право на придбання акцій виникає у акціонерів 
Товариства, які є такими на дату прийняття рішення про 
збільшення статутного капіталу шляхом приватного 
розміщення. Для реалізації свого переважного права акціонер 
не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних 
паперів подає за місцем проведення розміщення акцій (49027, 
місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 22, 
АТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ», офіс 609) письмову заяву 
про придбання акцій з зазначенням кількості цінних паперів, 
які він бажає придбати пропорційно частці належних йому 
простих акцій у загальній кількості простих акцій (не більше 
К*34,2941, де К - кількість акцій, що є у власності акціонера, 
розрахунок округлити до цілого) та здійснює повну оплату 
акцій відповідно до заяви про придбання акцій, У заяві 
акціонера повинно бути зазначено ім’я (найменування), місце 
проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, 
що ним придбаваються. Заява про придбання акцій повинна 
бути подана в робочий час з 9.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 
14.00). Кошти за цінні папери у строк реалізації переважного 
права приймаються Товариством не пізніше дня, що передує 
дню початку розміщення цінних паперів.

2 прийняття рішення про викуп 
власних акцій

Рішення не приймалося

3 факти лістингу/делісгингу цінних 
паперів на фондовій біржі

Емітент не приймав рішення про включення в лістинг 
фондової біржі цінних паперів емітента

4 отримання позики або кредиту на 
суму, що перевищує 25 відсотків 
активів емітента

не отримували

5 зміна складу посадових осіб 
емітента

Посадова особа Голова Правління Бондаренко Олег 
Володимирович (паспорт ), володіє 0% статутного капіталу 
емітента. Звільнено 24.05.2011. Не погашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має 
Посадова особа Голова Правління Носатенко Олександр 
Миколайович (паспорт АЕ 890288 04.11.1997 Бабушкінським 
РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), 
володіє 0% статутного капіталу емітента. Призначено 
24.05.2011. Не погашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має.
Посадова особа Член Наглядової ради Галушко Андрій 
Г'еогійович (паспорт АК 766707 17.01.2000 ЛєнінськиіМ РВ 
УМВС України в Дніпропетровській області), володіє 0% 
статутного капіталу емітента. Призначено 24.05.2011. 
Призначено стороком на 3 роки. Не погашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має.
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Посадова особа Член Наглядової Ради Загуліна Марина 
Володимирівна (паспорт АМ 005125 25.09.2000 
Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в 
Дніпропетровській області), володіє 0% статутного капіталу 
емітента, Призначено 24.05.2011. Призначено стороком на 3 
роки. Не погашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має. 
Посадова особа Член Наглядової ради Калугін Сергій 
Виталійович (паспорт АЕ 450539 02.12.1*996 Амур- 
Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в 
Дніпропетровській області), володіє 0% статутного капіталу 
емітента, Призначено 24.05.2011. Призначено стороком на 3 
роки. Не погашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має 
Посадова особа Ревізор Шатохіна Юлія Євгенівна (паспорт 
АН 757255 14.11.2008 Павлоградським МВГ УМВС України 
в Дніпропетровській області), володіє 0% статутного 
капіталу емітента, Призначено 24.05.2011. Призначено 
стороком на 5 років. Не погашених судимостей за корисливі 
та посадові злочини не має

6 зміна власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

29.08.2011 від депозитарію надійшло повідомлення, про 
акціонерів, що мають 10% та більше голосуючих акцій: 
1. Пакет акцій юридичної особи ПАТ «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕР. ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТ. 
ФОНД «ІННОВАЦІЯ» (місцезнаходження: 49027, 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,пр. Карла Маркса, буд.22) 84 830 
акцій, що складає 99,8% від статутного капіталу Товариства. 
До цього часу юридична особа часткою у статутному капіталі 
Товариства не володіла.

02.12.201 1 від депозитарію надійшло повідомлення, про
акціонерів, що мають 10% та більше голосуючих акцій: 

Пакет акцій юридичної особи ПАТ «ЗАКРИТИЙ 
НЕ ДИВ ЕРСИ Ф1 КОВАН И Й ВЕНЧУ Р Н И Й 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ІННОВАЦІЯ» (місцезнаходження: 49027, 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКдір. Карла Маркса, буд.22) зменшився з 
84 830 акцій, шо складає 99.8% від статутного капіталу 
Товариства до 81 830 акцій, шо складає 96,2706.

7 рішення емітента про утворення, 
припинення його філій, 
представництв

Рішення не приймалося

8 рішення вищого органу емітента 
про зменшення статутного 
капіталу

Рішення не приймалося

9 порушення справи про 
банкрутство емітента, винесення 
ухвали про його санацію

Не відбувалося

10 рішення вищого органу емітента 
або суду про припинення або 
банкрутство емітента

Рішення не приймалося

14. Інформація щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів 
товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України 
"Про акціонерні товариства".

На нашу думку прийняття рішення про виконання значного правочину протягом звітного 
періоду здійснювалося Товариством у відповідності до вимог Закону України "Про 
акціонерні товариства".

За даними Товариства протягом 2011 року Товариством виконано наступні значні 
правочини:
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Таблиця 3.
№
п/п

Зміст 
значного 

правочину

Зміст інформації Сума значного 
правочину, відсоток 
вартості активів за 
даними останньої 
річної фінансової 

звітності

Орган Товариства, що 
прийняв рішення про 
вчинення шачного 

правочину

і Купівля- 
продаж Ці ї

Купівля цінних паперів 1350000.00 ; 22,3% Загальні збори

9 Кугіівля- 
продаж ЦП

Купівля цінних паперів 14500000,00 ; 24% Загальні збори

л
9 Купівля- 

продаж ЦП
Купівля цінних паперів 13000000,00 ; 21,5% Загальні збори

4 Купівля - 
продаж ЦП

Купівля цінних паперів 10000000,00 ; 16,5% Загальні збори

5 Купівля- 
продаж ЦІЇ

Купівля цінних паперів 23000000,00 ; 38% Загальні збори

6 Купівля- 
продаж ЦП

Купівля цінних паперів 10710000,00 ; 18% Загальні збори
------------------------------------------------------------------------ ----1

15. На нашу думку стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього 
контролю Товариства в суттєвих аспектах відповідає вимогам Закону України "Про 
акціонерні товариства».

Директор ТОВ АФ «АленАудит»

20.03.2012р.

О.В. Іопова
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