
1

ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансових звітів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«СТРАТЕГІЧНІ  ІНВЕСТИЦІЇ»

20.04.2011 р.         м. Одеса

Наглядовій раді
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
„СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ”

 Можливі користувачі: Державна комісія
з цінних паперів і фондового ринку, її

територіальні відділення

Згідно з Договором № 1 від 27.03.2009 р. і Додатковою угодою № 4 від 08.04.2010 р.
ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА „ЛЕГІОН”, свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів
аудиторської діяльності № 2515 від 23 лютого 2001 р, видане Аудиторською Палатою
України, провела аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (далі – ПАТ
ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ») станом на 31 грудня 2010 року.

Управлінський персонал ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент» несе відповідальність
за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законодавства України.
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та
використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення
фінансових звітів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки;
вибір і застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, що є
відповідними в даних обставинах.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансових звітів на підставі
результатів проведеної аудиторської перевірки.

Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та
законодавства України. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також



2

планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що
фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських
доказів стосовно сум і розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від
судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень
фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків,
аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та
достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього
контролю підприємства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової
політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та
загального представлення фінансових звітів.

Вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення
думки.

Період за який здійснено перевірку: 01 січня – 31 грудня 2010 року.

1.1. Основні відомості про аудиторську фірму:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА
„ЛЕГІОН”, свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №2515 від
23 лютого 2001р., видане Аудиторською Палатою України.

Ідентифікаційний код: 25934488
Адреса: 65014, м. Одеса, вул. Базарна, буд. 27, оф. 6.
Тел. (048)716-55-22

1.2. Основні відомості про Компанію:

Повна назва Компанії ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

Скорочена назва Компанії ПАТ ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

Код ЄДРПОУ 33657620

Організаційно-правова
форма емітента

230 Акціонерне товариство

Реквізити Свідоцтва про
державну
реєстрацію (перереєстрацію)

Серія А01 № 317239, видане Виконавчим комітетом
Одеської міської Ради»; дата проведення державної
реєстрації - 26.07.2005 р. за № 1 556 102 0000 009845;
Дата заміни Свідоцтва – 01.09.2010

Реквізити Свідоцтва про
внесення до Єдиного
державного реєстру
інститутів спільного
інвестування

Свідоцтво № 268-1 від 27.12.2010 р., видане ДКЦПФР,
Дата внесення інституту спільного інвестування до
Єдиного державного реєстру інститутів спільного
інвестування – 14.12.2005 р., реєстраційний код - 133268

РЕКВІЗИТИ Свідоцтва про
включення до Державного
реєстру фінансових установ,
які надають фінансові послуги
на ринку цінних паперів

Видане ДКЦПФР 12.01.2006 р. реєстраційний номер 784
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Юридична адреса і
місцезнаходження

65005, Україна, м. Одеса, вул. Михайлівська, буд. 44

Основні види діяльності 67.12.0 Біржові операції з фондовими цінностями
65.23.0 Інше фінансове посередництво

Ліцензії відсутні

1.2.1.Відомості про акціонерів:

Власниками акцій Товариства є:

№ Найменування акціонеру Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість акцій
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (%)

1 ТОВ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ТЕКОМ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ»

91 461 91 461,00
0,0646

2 ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА
ПІВДЕННА КОМПАНІЯ»

1 051 809 1 051 809,00 0,743

3 ТОВ «ЯСНІ ЗОРІ» 42 758 42 758,00 0,0302
4 ТОВ «КОТОВСЬКЕ ЗЕРНО» 39 279 39 279,00 0,0278
5 ТОВ «ЧУБІВСЬКЕ ЗЕРНО» 39 809 39 809,00 0,0281

Разом 1 265 116 1 265 116,00 0,8937

1.3. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Дата та номер договору на проведення аудиту: № 1 від 27.03.2009 р.; Додаткова угода
№ 4 від 08.04.2011 р.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: 08.04.2011 р. – 20.04.2011 р.
Масштаб проведення аудиту: перевірка достовірності фінансової звітності за 2010 рік.

1.4. Змістова частина

До перевірки надана наступна документація:
- оборотні та сальдові баланси;
- відомості аналітичного обліку;
- первинні документи господарських операцій;
- фінансова звітність станом на 31.12.2010 р.

Перевіркою охоплені наступні питання:
- облік формування власного капіталу;
- облік необоротних активів;
- облік оборотних активів;
- облік формування доходів і витрат;
- облік фінансових результатів;
- правильність розподілу прибутку відповідно до Статуту;
- відповідність бухгалтерського обліку вимогам законодавства.
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Аудиторський висновок незалежних аудиторів

Ми провели аудит наданого нижче балансу ПАТ ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ
ІНВЕСТИЦІЇ» станом на 31 грудня 2010 року та пов’язаної із ним фінансової звітності за
2010 рік.

Управлінський персонал ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент» несе відповідальність
за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законодавства України.
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та
використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення
фінансових звітів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки;
вибір і застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, що є
відповідними в даних обставинах.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансових звітів на підставі
результатів проведеної аудиторської перевірки.

Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та
законодавства України. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також
планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що
фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських
доказів стосовно сум і розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від
судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень
фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків,
аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та
достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього
контролю підприємства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової
політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та
загального представлення фінансових звітів.

На нашу думку, подана нижче фінансова звітність справедливо й достовірно
відображає фінансовий стан ПАТ ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» станом на 31
грудня 2010 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та рух власного
капіталу за 2010 рік у відповідності до чинного законодавства України та національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

1.5 Висловлення думки стосовно розкриття підприємством інформації про деякі
показники фінансово-господарської  діяльності у фінансової звітності відповідно до

встановлених нормативів

1.5.1 Думка аудитора стосовно розкриття інформації про активи відповідно до
встановлених нормативів

Майно товариства складається з необоротних і оборотних активів, вартість яких
відображена в балансі ПАТ ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ».

Інформація, що надана в балансі, є повною, правдивою та відповідає національним
положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.
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Оцінка та класифікація активів за статтями балансу відповідає вимогам П(С)БО № 2
„Баланс”, П(С)БО № 8 “Нематеріальні активи", П(С)БО № 10 “Дебіторська заборгованість",
П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи відображаються у балансі ПАТ ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ
ІНВЕСТИЦІЇ» за первісною вартістю з вирахуванням зносу. Знос нараховувався на підставі
П(С)БО №8 шляхом застосування прямолінійного методу амортизації.

Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2010 р. складає 897 тис.
грн., накопичена амортизація – 271 тис. грн.

Таким чином, станом на 31.12.2010 р. залишкова вартість нематеріальних активів
складає 626 тис. грн.

Довгострокові фінансові інвестиції

Сума довгострокових фінансових вкладень ПАТ ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ
ІНВЕСТИЦІЇ» станом на 31.12.2010 р. складає 123 698 тис. грн., у тому числі:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств – у сумі
9938 тис. грн.;

- інші фінансові інвестиції – 113760 тис. грн.
Облік фінансових вкладень ПАТ ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» відповідає

вимогам ПС(Б)О 12 „Фінансові інвестиції”.

Поточна дебіторська  заборгованість

Облік дебіторської заборгованості ПАТ ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
відповідає вимогам П(С)БО 10 „Дебіторська заборгованість”.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображена за чистою
реалізаційною вартістю. Резерв сумнівних боргів станом на 31.12.2010 р. становить 1 053
тис. грн.

Дебіторська заборгованість відображена в балансі розгорнуто за статтями активу та
має наступну структуру.

Найменування  показника 31.12.2010 р.,
тис. грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна
вартість) 92647

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами 1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1159
Інша поточна дебіторська заборгованість 2231
Разом 96 038

 Поточні фінансові інвестиції

Облік поточних фінансових інвестицій ПАТ ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
відповідає вимогам ПС(Б)О 12 „Фінансові інвестиції”.
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Станом на 31.12.2010 р. на балансі Товариства обліковується сума поточних
фінансових інвестицій – 64 229 тис. грн.

Грошові кошти

Облік касових операцій підприємством здійснюється у відповідності з Положенням
про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, яке Затверджено Постановою
НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Відображення безготівкових розрахункових операцій грошовими коштами
задовольняє вимогам Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті,
затвердженої Постановою НБУ від 21.01.2004 р. № 22.

Сальдо по грошовим коштам підтверджено виписками банків.
Загальна сума грошових коштів у національній валюті, що обліковується на рахунках

підприємства, станом на 31.12.2010 р. складає 11 407 тис. грн.

Аудитор підтверджує, що розмір, класифікація та оцінка активів ПАТ ЗНВКІФ
«СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»  відповідає національним стандартам бухгалтерського обліку
та прийнятій обліковій політиці підприємства.

1.5.2 Думка аудитора стосовно розкриття інформації про зобов’язання відповідно до
встановлених нормативів

Облік поточних зобов’язань

Визнання, облік та оцінка зобов'язань на підприємстві здійснюються відповідно до
П(С)БО № 11 "Зобов'язання".

Станом на 31.12.2010 р. загальна сума поточних зобов’язань ПАТ ЗНВКІФ
«СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»  становить 815 тис. грн. Поточні зобов’язання представлені
кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги у сумі 2 тис. грн. та іншими
поточними зобов’язаннями у сумі 813 тис. грн.

1.5.3 Думка аудитора стосовно розкриття інформації про власний капітал відповідно до
встановлених нормативів та стосовно сплати товариством з обмеженою

відповідальністю статутного фонду (капіталу) у встановлені законодавством терміни

Статут ВАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» затверджений Установчими
зборами ВАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ», протокол № 1 від 16.06.2005 р., і
зареєстрований Виконкомом Одеської міської Ради № 15561020000009845 від 26.07.2005 р.

У новій редакції Статут ВАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»  затверджений
рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»,
протокол № 1 від 21.07.2008 р., і зареєстрований Виконкомом Одеської міської Ради №
155610500037009845 від 07.08.2008 р.

У новій редакції Статут ВАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»  затверджений
рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»,
протокол № 1 від 26.03.2009 р., і зареєстрований Виконкомом Одеської міської Ради №
155610500015009845 від 01.04.2009 р.

В останній редакції Статут ПАТ ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
затверджений рішенням ВАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ», протокол №2 від
26.08.2010 р., і зареєстрований Виконавчим комітетом Одеської міської Ради від 01.09.2010
р. за № 15561050018009845.
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Згідно зі Статутом статутний капітал Товариства становить 141 556 011,00 грн.
Товариство здійснює випуск акцій у розмірі його статутного капіталу. Статутний

капітал Товариства розподілено на 141 556 011 штук простих іменних акцій номінальною
вартістю 1 грн. кожна. Акції випущено у без документарній формі.

Відповідно до Договору емісії акцій № 1 від 11.12.2007 р. між ВАТ «ЗНВКІФ
«СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (емітент) і ТОВ «КУА ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
(покупець) емітент зобов’язаний продати, а покупець – купити прості іменні акції
номінальною вартістю 51 061,00 грн. у кількості 51 061 штук за продажною вартістю
8 083 977,52 грн.

Відповідно до Договору емісії акцій № 2 від 11.12.2007 р. між ВАТ «ЗНВКІФ
«СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (емітент) і ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ПІВДЕННА
КОМПАНІЯ» (покупець) емітент зобов’язаний продати, а покупець – купити прості іменні
акції номінальною вартістю 587 209,00 грн. у кількості 587 209 штук за продажною вартістю
92 966 928,88 грн.

Відповідно до Договору емісії акцій № 1 від 19.05.2010 р. між ВАТ «ЗНВКІФ
«СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (емітент) і ТОВ «Юртал» (покупець) емітент зобов’язаний
продати, а покупець – купити прості іменні акції номінальною вартістю 65 873,00 грн. у
кількості 65 873 штуки за продажною вартістю 13 100 163,51 грн.

Відповідно до Договору емісії акцій № 2 від 21.09.2010 р. між ПАТ «ЗНВКІФ
«СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (емітент) і ТОВ «Юртал» (покупець) емітент зобов’язаний
продати, а покупець – купити прості іменні акції номінальною вартістю 55 973,00 грн. у
кількості 55 973 штуки за продажною вартістю 11 400 020,91 грн.

Таким чином, станом на 31.12.2010 р. ПАТ ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
розміщено: 505 000 штук простих іменних акцій номінальною та продажною вартістю
505 000 грн. першої емісії і 638 270 штук простих іменних акцій номінальною вартістю
638 270,00 грн. за загальною продажною вартістю 101 050 906,40 грн. додаткової емісії в
2007 році і  121  846 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 121 846,00 грн.
за загальною продажною вартістю 24 500 184,42 грн. в 2010 р.

№ Найменування акціонеру Сума, грн.. Реквізити платіжного
документу

Перше формування статутного капіталу
1 ТОВ «ФАЙН» 125 000 Платіжне доручення № 39

від 10.03.2005 р.
2 ТОВ «ФАЙН» 160 000 Платіжне доручення № 41

від 08.06.2005 р.
3 ТОВ «ФАЙН» 215 000 Платіжне доручення № 137

від 21.10.2005 р.
4 ТОВ «КУА ТЕКОМ ЕССЕТ

МЕНЕДЖМЕНТ»
1 250 Платіжне доручення № 110

від 22.03.2005 р.
5 ТОВ «КУА ТЕКОМ ЕССЕТ

МЕНЕДЖМЕНТ»
1 250 Платіжне доручення № 317

від 20.07.2005 р.
6 ТОВ «КУА ТЕКОМ ЕССЕТ

МЕНЕДЖМЕНТ»
2 500 Платіжне доручення № 437

від 30.09.2005 р.
Разом: перша емісія 505 000

Додаткова емісія акцій
7 ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ПІВДЕННА

КОМПАНІЯ»
30 350 000 Платіжне доручення № 117

від 12.12.2007 р.
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8 ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ПІВДЕННА
КОМПАНІЯ»

24 800 000 Платіжне доручення № 118
від 12.12.2007 р.

9 ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ПІВДЕННА
КОМПАНІЯ»

24 800 000 Платіжне доручення № 119
від 12.12.2007 р.

10 ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ПІВДЕННА
КОМПАНІЯ»

13 016 930,74 Платіжне доручення № 120
від 13.12.2007 р.

11 ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ»

2 400 000 Платіжне доручення № 821
від 10.12.2007 р.

12 ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ»

5 684 080,93 Платіжне доручення № 823
від 11.12.2007 р.

Повернення зайво перерахованих
коштів: ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА
ПІВДЕННА КОМПАНІЯ»;   ТОВ
«КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ»

(105,27) Платіжні доручення № 229
від 21.12.2007 р., № 230 від
21.12.2007 р.

13 ТОВ «Юртал 6 000 000,00 Платіжне доручення № 999
від 19.05.2010 р

14 ТОВ «Юртал» 7 100 163,51 Платіжне доручення № 1039
від 27.05.2010 р

15 ТОВ «Юртал» 11 400 020,91 Платіжне доручення № 2040
від 21.09.2010 р

Разом: додаткова емісія  125 551 090,82
Усього 126 056 090,82

Оскільки ПАТ ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» розміщено 1 265 116 штук
простих іменних акцій номінальною вартістю 1 265 116,00 грн. за загальною продажною
вартістю 126 056 090,82 грн., емісійний дохід Товариства склав 124 790 974,82 грн. Сума
емісійного доходу відображена у складі додатково вкладеного капіталу ПАТ «ЗНВКІФ
«СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ».

Таким чином, станом на 31.12.2010 р. статутний капітал ПАТ ЗНВКІФ
«СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» зареєстрований у сумі 141 556 тис. грн., сплачений у сумі
1 265 тис. грн. Розмір неоплаченого капіталу – 140 291 тис. грн.; додатково вкладений
капітал – 124 791 тис. грн.

За даними балансу Товариства власний капітал станом на 31.12.2010 р. дорівнює
295183 тис. грн. і складається з:

- статутного капіталу – 141 556 тис. грн.;
- додатково вкладеного капіталу – 124 791 тис. грн.;
- нерозподіленого прибутку – 169 127 тис. грн.;
- неоплаченого капіталу – 140 291 тис. грн.

1.5.4. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Відповідно до статті 155 Цивільного кодексу України якщо після закінчення другого
та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства
виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про
зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у
встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від
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мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає
ліквідації.

Чисті активи - це активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань.
Згідно з даними балансу чисті активи ПАТ ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

станом на 31.12.2010 р. складають 295 183 тис. грн., а розмір статутного капіталу складає
141 556 тис. грн., тобто вартість чистих активів товариства більша за розмір статутного
капіталу.

1.5.5. Думка аудитора стосовно розкриття інформації
щодо обсягу чистого прибутку

ПАТ ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» формує доходи та витрати відповідно до
вимог П(С)БО 15 «Дохід» і П(С)БО 16 «Витрати».

Фінансовий результат визначався відповідно до вимог положень (стандартів)
бухгалтерського обліку в Україні № 3 “Звіт про фінансові результати” і в цілому є
достовірним.

Ведення бухгалтерського обліку дає достовірну та повну картину витрат на
виробництво, вимоги податкового законодавства в цілому дотримуються.

За 2010 рік чистий прибуток ПАТ ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» складає
51914 тис. грн.

З урахуванням нерозподіленого прибутку на початок року сума нерозподіленого
прибутку станом на 31.12.2010 р. складає 169 127 тис. грн.

1.5.6. Аналіз показників фінансового стану

Аналіз фінансового стану проводився на основі показників платоспроможності та
фінансової стабільності на початок і кінець періоду, що перевірявся.

Аналіз ліквідності підприємства здійснюється за даними балансу та дозволяє
визначити спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов’язання. Аналіз
ліквідності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів):
коефіцієнта загальної ліквідності (покриття), коефіцієнта швидкої ліквідності, коефіцієнта
абсолютної ліквідності та чистого оборотного капіталу.

За період, що перевірявся, спостерігається такий рух показників:
- коефіцієнт ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних

активів до поточних зобов’язань підприємства і показує достатність ресурсів підприємства,
які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Нормативне
значення коефіцієнта покриття знаходиться у межах 1,0-2,0. Даний показник на кінець
звітного періоду становить 210,64, що свідчить про достатність ресурсів підприємства, які
можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань.

- коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення найбільш ліквідних
оборотних активів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та
дебіторської заборгованості) до поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення
розрахунків з дебіторами. Його теоретично виправдане значення складає 0,6-0,8. Станом на
31.12.2010 р. коефіцієнт швидкої ліквідності складає 210,64, що знаходиться в межах
нормативного значення.

- коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових коштів
та їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань. Коефіцієнт
абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена
негайно. Теоретично виправдане значення коефіцієнта абсолютної ліквідності складає 0,2-



10

0,35. Коефіцієнт абсолютної ліквідності станом на 31.12.2010 р. складає 14, що  свідчить про
достатню платоспроможність за рахунок грошових коштів та їх еквівалентів.

- чистий оборотний капітал розраховується як різниця між оборотними активами
підприємства та його поточними зобов'язаннями. Його наявність та величина свідчать про
спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу
діяльність. З початку року цей показник збільшився і на кінець звітного періоду дорівнює
170859, при оптимальному значенні більше 0.

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється за
даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів
підприємства, ступінь фінансової стійкості та незалежності підприємства від зовнішніх
джерел фінансування діяльності. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості)
підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнт
фінансової незалежності або автономії, коефіцієнт фінансової стійкості, коефіцієнт
структури капіталу (фінансування) та інші.

- коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) показує питому вагу власних
коштів у загальній сумі ресурсів підприємства. По зрівнянню із значенням показника станом
на 01.01.2010 р. коефіцієнт фінансової незалежності збільшився і станом на 31.12.2010 р.
становить 1, тобто частина власного капіталу в загальній сумі фінансових ресурсів складає
100%. Підприємство вважається фінансово стійким, якщо значення коефіцієнта не менше за
0,5.

коефіцієнт фінансової стійкості розраховується як відношення власного капіталу
підприємства до суми поточних зобов’язань та доходів майбутніх періодів і показує, яка
частина поточних зобов’язань може бути погашена власним капіталом. Нормальне значення
цього коефіцієнта повинно перевищувати 1. З початку року коефіцієнт фінансової стійкості
збільшився і станом на 31.12.2010 р. складає 362,19.

- коефіцієнт концентрації позикового капіталу характеризує частку позикових коштів
у загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства. Чим нижче цей показник, тим
стійкіше положення підприємства. На 31.12.2010 року цей показник дорівнює 0,00.

коефіцієнт структури капіталу (фінансування) розраховується як співвідношення
залучених коштів та власного капіталу і характеризує залежність підприємства від залучених
коштів. Оптимальне значення цього коефіцієнта менше або дорівнює 0,5, критичне значення
– 1. Даний показник на кінець звітного періоду становить 0,00. Це означає, що на кожну
гривню власних коштів доводиться 0,00 грн. позикових.

Аналіз фінансового стану поданий у таблиці

Показник на 01.01.2010 на 31.12.2010

Коефіцієнти ліквідності:
(коефіцієнт покриття)

13,66 210,64

Коефіцієнт швидкої ліквідності 13,66 210,64
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,77 14
Чистий оборотний капітал 91212 170859
Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) 0,97 1
Коефіцієнт фінансової стійкості 30,38 362,19
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу 0,03 0
Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) 0,03 0

Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності за 2010 р. дозволяє зробити
висновок, що фінансовий стан ПАТ ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» є задовільним.
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