
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо річної фінансової звітності
Публічного Акціонерного Товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»,
активи якого перебувають в управлінні Товариства з обмеженою відповідальністю
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
станом на 31.12.2014 року

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Керівництву ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
Наглядовій раді ПАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Річним загальним зборам акціонерів
І. Звіт щодо фінансової звітності

Цей 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»
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, належність – венчурний;
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: 14.12.2055 року
Місцезнаходження: Україна, 65005, 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 та керування
Місцезнаходження: Україна, 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська,44
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-фінанси» провела аудит річної фінансової
звітності ПАТ «ЗНВКІФ «Стратегічні інвестиції»  ( далі – Товариство)  у складі балансу (звіту про фінансовий стан)  станом
на 31.12.2014 року, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про
власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислого викладу суттєвих облікових політик та іншої
пояснювальної інформації. Звітність та розкриття інформації, підготовлені відповідно до вимог центральних органів
виконавчої влади України щодо формату подання фінансової звітності за 2014 рік та на основі Міжнародних стандартів
фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до
вимог центральних органів виконавчої влади України щодо формату подання фінансової звітності за 2014 рік та на основі
Міжнародних стандартів фінансової звітності. Управлінський персонал несе відповідальність за такий внутрішній контроль,
який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність 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 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 та 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, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової
звітності.



Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Підстава для висловлення умовно – позитивної  думки

В ході аудиторської перевірки було виявлено, що вся сума виданих позик юридичним особам в сумі 118 831 тис. грн.( з
урахуванням резерву під знецінення) класифікується як інша поточна дебіторська заборгованість. Згідно умов наданих позик
лише  64 079 тис. грн.(з урахуванням резерву під знецінення) планується до повернення у 2015 році.  Інша сума - 54 752 тис.
грн.(з урахуванням резерву під знецінення) слід класифікувати як довгострокову дебіторську заборгованість.

Висловлення думки

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про які йдеться в параграфі «Підстава для висловлення умовно-
позитивної думки,  фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ «ЗНВКІФ
«Стратегічні інвестиції» станом  на 31.12.2014 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за  рік, що закінчився
на зазначену дату, у відповідності до вимог центральних органів виконавчої влади України щодо формату подання фінансової
звітності за 2014 рік та на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності.
ІІ. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги

Цей розділ складено 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 Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 11.06.2013 року за № 991 (зі змінами, внесеними згідно з Рішенням
НКЦПФР  за №1652 від 09.12.2014р.

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

Відповідно до чинного Статуту Товариства, державну реєстрацію останніх змін до установчих документів проведено 12
листопада 2014, статутний капітал, з урахуванням випуску акцій для здійснення діяльності зі спільного інвестування, становить
141 556 011 (сто сорок один мільйон п'ятсот п'ятдесят шість тисяч одинадцять) гривень 00 копійок.
Станом на 01.01.2014 року статутний капітал сплачений грошовими коштами частково. Розмір несплаченої частини статутного
капіталу Товариства станом на 31.12.2014 року становить 140 150 тис. гривень.
Розмір власного капіталу  на кінець дня 31 грудня 2014 року становить 196 125 тис. грн. Розмір власного капіталу відповідає
вимогам чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.

2. Інформація про активи, зобов'язання та чистий прибуток відповідно до застосованих стандартів фінансової звітності
наведена у фінансовій звітності, думка щодо якої викладена у розділі «Звіт щодо фінансової звітності» даного звіту.

3. Ми не знайшли фактів, які б свідчили про недотримання вимог нормативних актів, що регулюють порядок визначення
вартості чистих активів інститутів спільного інвестування.

4. Склад та структура активів, що перебувають у портфелі ІСІ, відповідає вимогам законодавства, що висуваються до ІСІ
такого типу.

5. В ході роботи аудиту нашої уваги не привернув жоден факт щодо недотримання вимог законодавства, зокрема, Рішення
НКЦПФР «Про затвердження Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту
спільного інвестування» стосовно складу та розміру витрат, які відшкодовуються за рахунок  активі інститутів спільного
інвестування.

6. Під час  виконання нами належних процедур з ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності
внаслідок шахрайства, як передбачено МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової
звітності", до нашої уваги не потрапив жодний факт існування такого ризику, який змусив би нас змінити думку про фінансову
звітність Товариства на іншу, ніж викладена у першому параграфі нашого звіту незалежного аудитора.

7. Розмір активів ІСІ відповідає вимогам чинного законодавства.

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

• процедури внутрішнього контролю відповідають нормативно-правовим актам НКЦПФР;
• процедури внутрішнього контролю та аудиту, 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 №996 від 19.07.2012 р.

9. На основі нашої роботи, описаної в цьому висновку, нашої уваги не привернув жодний факт, який дав би нам підстави
вважати, що стан корпоративного управління Товариства, не відповідає вимогам, які викладені у Законі України "Про
інститути спільного інвестування".

10. Допоміжна інформація.



Щодо пов'язаних осіб
Ми отримали перелік, розуміння характеру та обсяг відносин з пов'язаними особами. Інформація про операції з пов'язаними
сторонами розкрита у примітці 26 «Операції з пов'язаними сторонами» фінансової звітності.
Існування відносин і операцій з пов’язаними сторонами (зокрема афілійованими особами), що виходять за межи нормальної
діяльності, які управлінський персонал раніше не ідентифікував або не розкривав аудитору, у 2014 році аудитором не виявлені.

Щодо подій після дати балансу

Події, які відбулися після дати балансу та які не були відображені у фінансовій звітності станом на 31.12.2014 року, проте
можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан ПАТ «ЗНВКІФ «Стратегічні інвестиції» відсутні.

Щодо інформації про ступінь ризику ІСІ, наведена на основі аналізу результатів пруденційних показників діяльності ІСІ.

Відповідно до частини 3 статті 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» компанії з управління активами
зобов'язані дотримуватися пруденційних нормативів.
Згідно розділу ІІІ «Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з
управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами» №1 від 09.01.2013 року (зі змінами та
доповненнями), затверджене рішенням НКЦПФР, передбачено, що «Компанія повинна здійснювати управління ризиками
портфелів ІСІ (крім венчурних)».
На основі вищевказаного, ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на дату складання фінансової звітності не проводила
відповідні розрахунки пруденційних показників діяльності ІСІ.

Підставою для проведення аудиторської перевірки є додаткова угода №1 від 22.01.2015 року до договору про надання
аудиторських послуг №89 від 25.12.2014 року між ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», в інтересах та за рахунок
ПАТ «ЗНВКІФ «Стратегічні інвестиції» та ТОВ АФ «ПКФ Аудит-фінанси».
Початок перевірки – 16.02.2015 року
Кінець перевірки – 16.03.2015 року.

Директор з аудиту Т.С.Пашина

ТОВ АФ «ПКФ Аудит-фінанси»
Телефон +38 044 501 25 31, +38 044 223 02 50
Факс  +38 044 501 25 31
Email pkf@pkf.kiev.ua | www.pkf.kiev.ua
ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси» | вул. О. Гончара, 41, 3 поверх | 01054 Київ | Україна

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 3886 від
26.10.2006 р.
ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси» є фірмою членом ПКФ Інтернешнл Лімітед (PKF International Limited) мережі юридично
незалежних фірм та не приймає на себе будь-якої відповідальності чи зобов’язання за дії чи бездіяльність за частину будь-
якої іншої окремої фірми члена або фірм.

сертифікат аудитора серія А № 004724, виданий на підставі рішення АПУ від 22.06.2001 № 102, термін чинності сертифікату
подовжено рішенням АПУ від 20.05.2010 р. № 215/3,  чинний до 22.06.2015 р

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-фінанси» здійснює діяльність на підставі
Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 26.10.2006 року № 3886, видане за рішенням
Аудиторської палати України 26.10.2006 року №167/3.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників
ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку серії П  № 000010 від 05.02.2013
року, чинне до 30.06.2016 р.

м. Київ
16 березня 2015 року


