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Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку

Керівництву ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ»

Наглядовій раді ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ
ІНВЕСТИЦІЇ"
Річним Загальним зборам акціонерів
Адреса: 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул.
Михайлівська, 44.
усім іншим зацікавленим особам та
користувачам звітів

№693

І. Звіт щодо фінансової звітності

Вступний параграф
Цей висновок (звіт) складено щодо фінансової звітності інвестиційного фонду,

основні відомості про якого наводяться нижче:

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (далі - ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ",
Товариство, ІСІ).

Код за ЄДРПОУ: 33657620.

Вид діяльності за КВЕД:

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти (основний);

64.92 Інші види кредитування.

Тип, вид та клас фонду: закритого типу, недиверсифікованого виду, клас не
встановлений.

Дата та номер свідоцтва про внесення ІСІ до ЄДРІСІ: 27 грудня 2010 року номер №
268-1

Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 133268.

Строк діяльності: 50 (п’ятдесят) років з моменту внесення до Єдиного державного
Реєстру інститутів спільного інвестування. дата припинення діяльності 14.12.2055р.
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Місцезнаходження: 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Михайлівська, 44.

Основні відомості про компанію з управління активами:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з
управління активами «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

Код за ЄДРПОУ: 32696957

Вид діяльності за КВЕД:

66.30  Управління фондами (основний);

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Місцезнаходження: 65005, Одеська обл., місто Одеса, вул. Михайлівська, будинок
44

Опис аудиторської перевірки
Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та
затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати
України та Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності
інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та
компанії з управління активами, затвердженого рішенням НКЦПФР №991 від 11.06.2013
року.

До складу перевіреної фінансової звітності Компанії входять наступні окремі звіти:
• Баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року,
• Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2013 рік,

Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання

цієї фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності,
нормативно-правових актів України 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 аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо вищевказаної фінансової

звітності на основі результатів 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
Товариством Фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які
відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використання
облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом,
та загального подання Фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази та відповідну
основу для висловлення нашої аудиторської думки.
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Висловлення думки
На нашу думку, фінансові звіти достовірно відображають у всіх суттєвих аспектах

фінансовий стан станом на кінець дня 31.12.2013 року, результати діяльності та рух
грошових коштів ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ" за рік, що завершився на
вказану дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

17 березня 2014 р.
м. Київ

Генеральний директор
Аудиторської фірми АФ ТОВ «Інтер-аудит»
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності від
26.01.2001 р. №2248 (продовжено рішенням Аудиторської палати України
від 04.11.10 р. №221/3 – до 04.11.15р. )
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів реєстраційний номер 81 Серія П № 000081 (строком дії до
04.11.15р.)
Свідоцтво Національного банку України на право здійснення аудиту банків
від 30.08.2007 року №0000018 (строк дії продовжено рішенням Комітету з
питань аудиту банків 03.12.2009 р. №18 – до 01.01.15).

Свідоцтво Національного банку України про включення до Реєстру
аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських
перевірок банків від 17.09.2012 року №0000007 (строком дії до 17.09.2017
року)

О.В. Денисюк

Аудитор
Сертифікат Аудиторської палати України від 30.11.01р.  Серія А № 004904
(продовжено рішенням АПУ 04.11.10р. №221/2)

Є.М. Баран
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ІІ. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги

Цей розділ  Аудиторського висновку від 17.03.2014 року складено нами у
відповідності до Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності
інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та
компанії з управління активами, затверджених рішенням НКЦПФР від 11.06.2013р. за
№991.

Питання, викладені нижче, розглядалися лише в рамках проведеного нами аудиту
щодо річної фінансової звітності Компанії за 2013 рік, на основі принципу суттєвості
відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.

За результатами виконаних аудиторських процедур нами не помічено жодних
суттєвих фактів, які могли б викликати сумніви в тому, що звітність ПАТ "ЗНВКІФ
"СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ" достовірно подає інформацію у  всіх суттєвих аспектах
відповідно до МСФО та нормативно-правовим актам державного регулятора в особі
НКЦПФР.

Застосовані нами процедури не мали за мету визначити всі недоліки або інші
порушення і, таким чином, вони не мають розглядатись як свідчення про відсутність будь-
яких недоліків та/або порушень Компанії.

1. інформація щодо відповідності розміру статутного та власного капіталу,
формування та сплати статутного капіталу вимогам законодавства України

Відповідно до чинного Статуту Товариства, державна реєстрація внесення останніх
змін до якого була проведена 20 грудня 2012 року, статутний капітал Товариства, з
урахуванням випуску акцій з метою здійснення спільного інвестування, дорівнював
141 556 011 (сто сорок один мільйон п’ятсот п’ятдесят шість тисяч одинадцять) гривень.

Станом на початок 2013 року статутний капітал ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ
ІНВЕСТИЦІЇ" сплачений грошовими коштами частково

Нами підтверджена оплата акцій загальною номінальною вартістю 1 405 752,00
грн., що становить 0,99 відсотка від загальної номінальної вартості зареєстрованих
випусків акцій.

Розмір несплаченої частини статутного капіталу станом на дату складання
фінансової звітності складає 140150 тис.грн.

Після 01.01.2013 року та станом на дату випуску цього аудиторського висновку
Товариство не збільшувало статутний капітал та не оголошувало про наміри такого
збільшення, а також не розміщувало серед інвесторів акції вже зареєстрованих випусків.

Проспект емісії акцій ПАТ "ЗНВКІФ "СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ", останні зміни до
якого затверджено Наглядовою радою 22.10.2013 року, що були зареєстровані НКЦПФР
03 грудня 2013 року, містить наступні основні дані про проголошений випуск акцій з метою
спільного інвестування:

- Загальна вартість 141 556 011,00 грн.;
- Номінальна вартість 1,00 грн. за 1 шт.;
-  Кількість акцій 141 556 011 штук.

Розмір власного капіталу Товариства на кінець дня 31 грудня 2013 року становить
199 829 тис.грн. Розмір власного капіталу відповідає вимогам чинного цивільного
законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.

2. інформації про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) відповідно до
застосованих стандартів фінансової звітності
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2.1.  Активи
2.1.1 Статті основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу

Товариство контролювало нематеріальні активи  залишкова вартість яких станом
на дату складання фінансової звітності дорівнює 359 тис.грн. Дану статтю формує
вартість прав на позначення товарів та послуг за вирахуванням зносу.

2.1.2 Статті фінансових інвестицій

Перевіркою бухгалтерського обліку встановлено, що Компанія станом на
31.12.2013р. контролювала довгострокові фінансові інвестиції, які представлені двома
категоріями:

Фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі, на загальну суму
11006 тис.грн.

Фінансові активи у формі цінних паперів, утримувані для продажу, загальною
вартістю 42210 тис.грн. у формі:

- акцій ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (41440тис.грн.;
- корпоративних прав у іншій, ніж цінні папери формі, українських суб’єктів

господарювання  770 тис.грн.

Цінні папери та вкладення до статутного капіталу підприємств в іншій, ніж цінні
папери, формі оцінені з урахуванням вимог законодавства та нормативних документів
НКЦПФР. Протягом 2013 вартість довгострокових фінансових інвестицій зменшилася на
3842 тис.грн. В тому числі за рахунок визнання втрат від участі в капіталі на 3471 тис.грн.
(додатково з цього питання див. пункт 3 розділу ІІ Звіту).

Стаття активів балансу ІСІ Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2013 р.
складає 4715 тис.грн. й представлена вартістю акцій українських емітентів. Їх оцінка
проводиться за ринкової вартістю з відображенням прибутку/збитку.

Оцінка активів ІСІ здійснювалась у порядку, передбаченому Положенням  про
порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів), затвердженому рішенням ДКЦПФР 02.07.2002 р. №
201.

2.1.3 Статті дебіторської заборгованості та  коштів

Дебіторська заборгованість за товари, послуги становить залишок заборгованості
підприємств  за договорами користування правами на нематеріальні активи 40тис.грн..

Інша поточна дебіторська заборгованість, оцінена за теперішньою вартістю,
становила 128923 тис. грн., в тому числі:

 залишок заборгованості за договорами продажу фінансових активів (цінних
паперів) 5 834 тис.грн.;

 дебіторська заборгованість за договорами позик, що оцінена за теперішньою
вартістю майбутніх грошових потоків 122984 тис. грн. (з урахуванням
сформованого резерву під знецінення дебіторської заборгованості);

 залишки на рахунку Розрахункового центру заблоковані для торгів на
фондовій біржі  105 тис.грн. .

Резерв було створено для сум, які сумнівні до повернення у випадку прострочення
платежів відповідно до контрактів. У 2013 році розмір Резерву зменшився на 1586 тис.грн.
На цю суму вплинуло розформування Резерву за фактом погашення боргу.

Дебіторська заборгованість за нарахованими доходами 1310 тис.грн. складається із
залишків заборгованості юридичних осіб за процентами: 1179 тис.грн. за позиками та
131тис.грн. за депозитними вкладами.
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Стаття Грошові кошти становила 14 441 тис.грн. З них:
- залишки на депозитних рахунках 10823 тис.грн.
- залишки на поточних рахунках 3 618 тис.грн.

Аудит підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі станом на
31.12.2013р. інформації про активи Товариства, їх розмір, реальну вартість та
класифікацію.

2. Зобов`язання

ІСІ не мав довгострокової кредиторської заборгованості.
Поточні кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить

581тис.грн. В тому числі заборгованість перед КУА за винагородою з управління активами
578тис.грн.

Кредиторська заборгованість за одержаними авансами переважно із фінансових
зобов’язань за договорами продажу цінних паперів 1400 тис.грн. Залишок 40 тис.грн. – це
нефінансова заборгованість.

Стаття Інші поточні зобов’язання дорівнює 1154 тис.грн. складається переважно із
залишків фінансової заборгованості за операціями придбання цінних паперів 1154 тис.грн.

Аудит зобов’язань підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі на
31.12.2013р. інформації про їх розмір та класифікацію.

3. Доходи, витрати  та фінансові результати, їх вплив на розмір чистого прибутку
(збитку)

.
             У звітному році ПАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» отримало дохід від
передачі у користування нематеріальними активами 2690 тис.грн.

Інший операцій дохід ІСІ отримав вигляді результату від зменшення резерву під
сумнівні до повернення борги 1586 тис.грн.

Резерв був утворений як результат операцій приведення балансової вартості
довгострокової дебіторської заборгованості до оцінки за теперішньою вартістю з
урахуванням вимог до оцінки вартості чистих активів ІСІ.

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю,
2460тис.грн.

Адміністративні витрати в 2013 році становили 359 тис.грн.
Інші операційні витрати становили у 2013 році 5078 тис.грн. Ця стаття була

сформована за рахунок винагороди за управління активами на користь КУА.5065 тис.грн.
та інших витрат 13 тис.грн.

Інші фінансові доходи, що отримані ПАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
17497 тис.грн. складаються із процентів нарахованих за позиками 15863 тис.грн., а також
із процентів за депозитами 1631 тис.грн., дивідендів – 3 тис. грн.

За результатами 2013 року ІСІ поніс втрати від участі в капіталу 3815 тис.грн.
Результат від операцій продажу  цінних паперів та інших фінансових інвестицій

становив -140 тис.грн. (інші витрати)

Таким чином, чистий прибуток, отриманий Товариством у 2013 році,
становив 14841 тис.грн., що підтверджується свідченнями отриманими під час
аудиту.

4. Власний капітал
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4.1. Статутний капіталу

Розмір зареєстрованого статутного капіталу станом на 31.12.2013 року становив
141556 тис.грн. Детальні відомості та висновки дивіться у пункті 1 Звіту про інші правові та
регуляторні вимоги.

4.2. Додатковий капітал

Капітал у дооцінках 9520 тис.грн. був сформований у минулих звітних періодах за
рахунок переоцінки фінансових активів, результат яких відображається як зміни в капіталі
та у складі іншого сукупного доходу.

Стаття Додатковий капітал у розмірі 142 363 тис.грн. була сформована у минулих
періодах при первинному розміщенні акцій випущених з метою спільного інвестування за
рахунок перевищення їх вартості розрахованої згідно вимог законодавства (за ВЧА), над
номінальною вартістю цих акцій.

4.3.  Розмір нерозподіленого прибутку  Товариства станом на 31.12.2013 року становить
46540 тис.грн.

4.4. Вартість неоплаченого капіталу (акції Товариства не розміщені серед інвесторів)
станом на дату складання фінансової звітності становить 140150 тис.грн.(віднімається при
розрахунку власного капіталу).

Аудит формування статей власного капіталу підтвердив повноту та
достовірність розкритої у балансі на 31.12.2013р. інформації про його оцінку, розмір
та відповідність вимогам чинного законодавства.

5. Окрема інформація про дотримання вимог нормативно-правових актів Комісії,
що регулюють порядок визначення вартості чистих активів ІСІ.

Розрахунок вартості чистих активів ІСІ проводиться в порядку та в строки,
передбачені чинним законодавством, що регулює діяльність інститутів спільного
інвестування, а саме венчурних ІСІ.

На дату складання цього аудиторського Звіту ми отримали від ТОВ «КУА «ТЕКОМ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Інформацію про склад структуру та вартість чистих активів ПАТ
«ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» станом на 31.12.2013 року. ТОВ «КУА «ТЕКОМ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» при розрахунку вартості чистих активів Товариства до 01.01.2014
року керувалася Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів
спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженим
рішенням ДКЦПФР від 02.07.2002  № 201.

Показники, розкриті у формах вищевказаної  фінансової інформації, кореспондують
з відповідними  статтями проміжної (квартальної) фінансової звітності Компанії, тобто при
їх складанні не допущено помилок та перекручень, які б вказували на відсутність належної
співставності показників фінансово-господарської діяльності.

Ми ознайомилися з відомостями, що лягли в основу складання вищезгаданої
звітної інформації. На основі її аналізу ми робимо висновок про відсутність в
Інформації про склад, структуру та вартість чистих активів пропусків, перекручень
та суттєвих суперечностей з інформацією наведеною у фінансовій звітності
Компанії.
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6. Відповідність складу та структури активів, що перебувають у портфелі ІСІ,
вимогам законодавства

ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», контролюючи відповідність складу та
структури активів, що перебувають у портфелі ПАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ
ІНВЕСТИЦІЇ», до 01.01.2014 року керувалася чинним законодавством, в тому числі
Законом України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)» та нормативно-правовими актами НКЦПФР/ДКЦПФР.

При аудиторській перевірці ми не помітили нічого такого, що могло б вказувати на
порушення Товариством вимог, що висуваються вищевказаним положенням.

7. дотримання вимог законодавства щодо суми витрат, які відшкодовуються за
рахунок активів ІСІ

ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» , контролюючи відповідність вимогам
щодо суми витрат, які відшкодовуються за рахунок активів ПАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ
ІНВЕСТИЦІЇ», до 01.01.2014 року керувалася Положенням про склад і розмір витрат, що
відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування, затвердженим
рішенням ДКЦПФР від 02.07.2002  № 196.

При аудиторській перевірці ми не помітили нічого такого, що могло б вказувати на
порушення Товариством вимог, що висуваються вищевказаним положенням.

До складу витрат включалися:
 винагорода компанії з управління активами ІСІ;
 винагорода Зберігачу  активів ІСІ;
 винагорода аудитору ІСІ;
 операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності ІСІ, у тому числі:
 реєстраційні послуги;
 розрахунково-касове обслуговування ІСІ банком;
 нотаріальні послуги;
 послуги депозитарію;
 оплата вартості публікації обов'язкової інформації щодо діяльності ІСІ;
 інформаційні послуги;
 орендна плата;
 фонд оплати праці членам наглядової ради ІСІ;
 витрати, пов’язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) ІСІ та обігу цінних паперів ІСІ.
Розмір вище вказаних витрат не перевищував граничний розмір, встановлений
Регламентом ПАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ».

8. Інформація про наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту
(контролю), необхідної для складання фінансової звітності, яка не містить
суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки

В ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖЕНТ», яка здійснює управління активами ПАТ
«ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» на підставі Договору про управління активами № 3
від 03.08.2011 р., створено Службу внутрішнього аудиту (контролю).

Об’єктом внутрішнього аудиторського контролю ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ
МЕНЕДЖЕНТ» є всі операції ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖЕНТ», в тому числі
операції з управління активами ПАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ».

Посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль) ТОВ «КУА «ТЕКОМ
ЕССЕТ МЕНЕДЖЕНТ» (Внутрішній аудитор) є Службою внутрішнього аудиту (контролю)
ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖЕНТ».

У 2013 році робота служби внутрішнього аудиту ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ» регулювалась наступними внутрішніми документами ТОВ «КУА «ТЕКОМ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»:
- Положенням про службу внутрішнього аудиту (контролю) ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ», затвердженого рішенням Наглядової ради ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ» від 30.11.2012 р. (Протокол №б/н від “30” листопада 2012 р.);
- посадова інструкція внутрішнього аудитора.
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Положення визначає порядок діяльності служби внутрішнього аудиту (контролю)
ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», його структуру, основні завдання, функції та
порядок взаємодії з іншими підрозділами ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

У звітному періоді Служба внутрішнього аудиту (контролю) підпорядковувалася
безпосередньо Наглядовій раді ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

Функції служби внутрішнього аудиту (контролю) ліцензіата визначаються
відповідно до частини другої статті 151 Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг».

На службу внутрішнього аудиту (контролю) ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ» покладаються такі завдання:

 сприяння розвитку системи внутрішнього контролю ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ» та операційних процедур;

 здійснення неупередженої та об'єктивної оцінки фінансової, операційної, інших
систем і процедур контролю, оцінка та аналіз виконання посадовими особами і
персоналом ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» установчих документів,
внутрішніх положень щодо проведення операцій в межах наданої НКЦПФР ліцензії
на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з
управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами);

 впровадження ефективної, достовірної та повної інформаційної системи управління
для своєчасного виявлення та усунення недоліків і порушень у здійсненні фінансових
операцій;

 надання на схвалення Наглядовій раді ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»,
керівництву ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»пропозицій з оцінки та
управління ризиками;

 своєчасне виявлення порушень та недоліків в діяльності структурних підрозділів,
опрацювання оптимальних рішень щодо їх ліквідації та усунення причин виникнення
цих недоліків в процесі діяльності ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»;

 виявлення в межах своїх повноважень вчинених і запобігання майбутнім
порушенням у системі внутрішнього контролю, а також попередження випадків будь-
яких ризиків у діяльності ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»;

 оцінювати розмір, напряму та розподілу ризиків ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ»;

 виявлення сфер потенційних збитків для ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ», сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного
присвоєння коштів Компанії;

 надання Наглядовій раді, керівництву ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
висновків про результати проведеної перевірки і пропозицій щодо поліпшення діючої
системи внутрішнього контролю не рідше ніж один раз на рік.

Відповідно до Наказу Керівника ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» від
30.11.2012 року №48-К на посаду Внутрішнього аудиту ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ» призначено Черепухіну Юлію Іванівну.

На нашу думку:
 процедури внутрішнього аудиту відповідають нормативно-правовим актам Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 процедури внутрішнього контролю та аудиту протягом 2013 року, які здійснює служба
внутрішнього аудиту, в цілому відповідають Положенню про особливості організації та
проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку,
затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.07.2012  № 996.

9. Стан корпоративного управління відповідно до законодавства України

Відповідно до Статуту діючими органами управління ІСІ є Загальні збори акціонерів
та Наглядова Рада.

Посадовими особами органів управління ІСІ визнаються Голова та члени
Наглядової Ради.
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Наглядова Рада ІСІ є органом управління ІСІ, який здійснює захист прав акціонерів
ІСІ та нагляд за діяльністю ІСІ в межах визначеної Статутом компетенції .

Діяльність Наглядової ради ІСІ керується Статутом та Регламентом ПАТ «ЗНВКІФ
«Стратегічні Інвестиції».

Наглядова Рада та ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» співпрацюють в
інтересах ІСІ.

Головною метою запровадження системи моніторингу та контролю за діяльністю
ІСІ є захист інвестицій акціонерів та активів ІСІ. Моніторинг та контроль за діяльністю ІСІ
здійснюється Наглядовою Радою, внутрішнім аудитором ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ», а також незалежною аудиторською компанією.

Детальні відомості про завдання та роботу внутрішнього аудитора ТОВ «КУА
«ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» дивіться у пункті 8 цього розділу Аудиторського звіту.

На нашу думку,
- система корпоративного управління ІСІ відповідає вимогам, встановленим

Законом України «Про акціонерні товариства»;
- процедури аудиту, які здійснює внутрішній аудитор ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ

МЕНЕДЖМЕНТ» , в цілому відповідають нормативно-правовим актам НКЦПФР та
забезпечують адекватний контроль за ризиками ІСІ.

10. Допоміжна інформація

10.1. Щодо пов’язаних осіб

 Ми отримали перелік, розуміння характеру та обсягу відносин з пов’язаними
особами. Такий характер та обсяг не був визначальним (суттєвим).

В порівнянні з 2012 роком перелік пов’язаних осіб не змінився, характер відносин з
ними залишився без змін.

10.2. Щодо подій після дати балансу
Ми розглянули операції Товариства після 31 грудня 2013 року та провели

опитування представника засновників Товариства щодо подій після вказаної дати.
В результаті цих процедур ми не знайшли нічого такого, що відноситься до подій та

фактів, які  б потребували коригування балансу та/або додаткового розкриття інформації.

10.3. Інформація про ступінь ризику ІСІ, наведена на основі аналізу результатів
пруденційних показників діяльності ІСІ

Відповідно частини третьої статті 27 Закону України «Про цінні папери та
фондовий ринок» компанії з управління активами зобов’язані дотримуватися
пруденційних  нормативів.

Пунктом 4 розділу І Положення щодо пруденційних нормативів професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів
(діяльність з управління активами), затверджене рішенням НКЦПФР від 09.01.2013 №1
передбачено, що пруденційні нормативи, що застосовуються до інститутів спільного
інвестування (далі - ІСІ) не поширюються на венчурні пайові та корпоративні інвестиційні
фонди.

На основі вищевказаного, ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на дату
складання фінансової звітності не проводила відповідні розрахунки пруденційних
показників діяльності ІСІ.

10. Основні відомості про аудиторську фірму
- повне найменування: Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою

відповідальністю «Інтер-аудит»;
- код за ЄДРПОУ 30634365
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- номер та дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Свідоцтво про внесення в Реєстр
суб’єктів аудиторської діяльності від 26.01.2001 р. №2248 (продовжено рішенням
Аудиторської палати України від 04.11.10 р. №221/3 – до 04.11.15р.);

- номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів,
виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку: Свідоцтво про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів реєстраційний номер 81 Серія П №
000081 (строком дії до 04.11.15р.);

- Прізвище, ім’я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку; номер,
серія, дата видачі сертифіката (АПУ): Баран Євгеній Миколайович, Сертифікат
аудитора Серія А №004904 від 30.11.01р. (продовжено рішенням АПУ 04.11.10р.
№221/2)

- місцезнаходження: 01023, м. Київ, бул. Л.Українки 10, к.61;
- адреса для листування: 01103, м. Київ, вул. М. Драгомирова, 10/10, оф. 60-61,
- телефон (факс): (044) 501 64 67, тел. (044) 501 15 11;

Підставою для проведення перевірки є договір про надання аудиторських
послуг №640 від 15.02.2013р. між ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», в
інтересах та за рахунок Публічного акціонерного товариства «Закритий
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СТРАТЕГІЧНІ
ІНВЕСТИЦІЇ»,  та АФ ТОВ «Інтер-аудит»; Додаткова угода № 2 від 27.12.2013 р. до
Договору про надання аудиторських послуг №640 від 15.02.2013 р.

Перевіркою було охоплено період фінансово-господарської діяльності
Компанії з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року.

Початок перевірки – 12.03.2014 року,
Кінець перевірки –17.03.2014 року.

Генеральний директор
Аудиторської фірми ТОВ «Інтер-аудит»
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності від
26.01.2001 р. №2248 (продовжено рішенням Аудиторської палати України
від 04.11.10 р. №221/3 – до 04.11.15р. )
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів реєстраційний номер 81 Серія П № 000081 (строком дії до
04.11.15р.)
Свідоцтво Національного банку України на право здійснення аудиту банків
від 30.08.2007 року №0000018 (строк дії продовжено рішенням Комітету з
питань аудиту банків 03.12.2009 р. №18 – до 01.01.15).

Свідоцтво Національного банку України про включення до Реєстру
аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських
перевірок банків від 17.09.2012 року №0000007 (строком дії до 17.09.2017
року)

О.В. Денисюк

Аудитор
Сертифікат Аудиторської палати України від 30.11.01р. №004904
(продовжено рішенням АПУ 04.11.10р. №221/2)

Є.М. Баран

м.Київ
17.03.2014 року


