12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку
Юридичними особами з недержавною формою власності в березні 1994р. Засноване Закрите акціонерне
товариство «Науково-виробничий концерн «Укрнафтінвест»(ЗАТ НВК «Укрнафтінвест»). У відповідності з
законодавством України про акціонерні товариства, в 2011 році ЗАТ НВК «Укрнафтінвест» перереєстроване в
Приватне акціонерне товариство «Науково-виробничий концерн «Укрнафтінвест» (ПрАТ НВК
«Укрнафтінвест»).
1994-1996 р.р.: Участь в розробці Національної програми досліджень і використання ресурсів АзовоЧорноморського басейну. За результатами Тендерного відбору – практична реалізація проекту «Нафта і газ»
Національної програми: президент НВК-як менеджер і науковий керівник проекту, концерн-як головна
організація виконання проекту. Координація діяльності більше двадцяти підприємств і організацій України,
відібраних для участі у виконанні Національної програми, Масштаб проекту-національний.
1996-2011 р.р.: Організація і проведення пошуково-розвідувальних робіт, Дослідно-промислової розробки
нафтових покладів на двох суміжних перспективних ділянках в межах трьох адміністративних районів
Одеської області. Що прилягають до Чорного моря. Зараз завершуеться етап глибокого комплексного
геологічного вивчення надр. Масштаб проекту-регіональний.Привиконанні робіт на ділянках
надрокористування НВК «Укрнафтінвест» виступає в якості замовника (інвестора), безпосередніми
виконавцями робіт є підрядники-спеціалізовані підприємства.

Інформація про організаційну структуру емітента
Загальні збори. Президент. Рада директорів.
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
Пропозиції щодо реорганізації товариства б боку третіх осіб за звітний період не надходили.
Опис обраної облікової політики
Облікова політика ПрАТ НВК «Укрнафтінвест» викладена у наказі №1 від 04.01.2011 р., відповідає вимогам
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХIV,
затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних документів. Бухгалтерський
облік ведеться на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу, зобов’язань та
господарських операцій підприємств з елементами комп’ютерної обробки за допомогою бухгалтерської
програми «1С: Підприємство 7.7». При нарахуванні амортизації основних засобів застосовуються методи
податкової амортизації за нормами, встановленими діючим законодавством; малоцінних необоротних
матеріальних активів — у розмірі 100 % їх вартості в першому місяці використання таких об'єктів; інших
необоротних матеріальних активів — прямолінійний метод; нематеріальних активів — прямолінійний метод.
Визнання, класифiкацiя та оцiнка активiв в бухгалтерському облiку в товариствi проводиться у вiдповiдностi з
П(С)БО № 8 "Нематерiальнi активи", № 9 "Запаси", № 7 "Основнi засоби".
Визнання, оцiнку i облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється згiдно з П(С)БО (Стандартом) № 10.
Зобов"язання (борги) пiдприємства облiковуються згiдно з П(С)БО (Стандартом) №11 i визначаються тодi,
коли товари, матерiали та iншi ресурси, а також роботи чи послуги отриманi пiдприємством вiд
постачальникiв i при наявностi договорiв.
Резерв майбутнiх витрат i платежiв (вiдпустки робiтникам, та iнш.) не утворюється.
Доходи(виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг)підприємства
визнаються i облiковуються згiдно з П(С)БО (Стандартом) №15 "Доходи"
Витрати пiдприємства визнаються i облiковуються згiдно з П(С)БО (Стандартом) №16 "Витрати".
Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi проведена iнвентаризацiя
активiв i зобов'язань у вiдповiдностi з iнструкцiєю по iнвентаризацiях основних засобiв, матерiальних активiв,
ТМЦ, грошових коштiв i розрахункiв, затвердженої наказом МФУ вiд 11.08.94 №69. Термiн iнвентаризацiї грудень 2011 року.
На протязi звiтного року облiкова полiтика не змiнювалась.

Текст аудиторського висновку

Товариство з обмеженою відповідальністю “АБК - АУДИТ”
Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 10, офіс 221, тел. 253-32-78
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п/р 26006301327132 в АТ „ОТП Банк”, м. Київ, МФО 300528, код 24744403.
06.04.2012 р. № 857/03

Аудиторський висновок
(звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства „Науково-виробничий концерн
“Укрнафтінвест" станом на 31 грудня 2011 року

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства „Науково-виробничий концерн
“Укрнафтінвест” (надалі - „Підприємство”), що додається, яка включає баланс станом на 31 грудня 2011 р. та
звіт про фінансові результати за 2011 рік.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал
визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих
викривлень внаслідок 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 містять 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
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 і незалежні аудиторські докази для висловлення нашої умовнопозитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Підприємством була проведена інвентаризація основних фондів, нематеріальних активів, запасів та грошових
коштів станом на 01.12.2011 року, але аудитори не приймали участі в інвентаризації і не мали можливості
перевірити її фактичній стан.
Підприємством протягом звітного періоду не нараховувався резерв сумнівних боргів, але у зв’язку з тим, що
майже вся дебіторська заборгованість є поточною, то розмір сумнівної заборгованості є незначним, тому не
суттєво впливає на загальний стан фінансової звітності за 2011 рік.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для
висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах
фінансовий стан ПрАТ НВК “Укрнафтінвест” станом на 31 грудня 2011 року та його фінансові результати за
рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до вимог Національних стандартів бухгалтерського обліку та
чинного законодавства України.
Інша допоміжна інформація
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Інформація про основні види продукції або послуг
Основні види діяності:
- дослідження і розробки в галузі природничих наук;
- глибоке вивчення геологічної будови території України і суміжних з нею країн, обгрунтування
перспективних територій і ділянок на різні корисні копалини, перш за все-на нафту і газ;
- науково-технічні і інші сервісні послуги підприємствам геологічного вивчення надр та нафтогазового
комплексу;
- оптова торгівля;
- інші види наукової, виробничої і комерційної діяльності
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
Відсутні.
Інформація про основні засоби емітента
Товариство не має орендованих основних засобів. Значних правочинів
щодо них не було. Склад основних засобів емітента наступний: інші
основні засоби; інші необоротні матеріальні активі; нематеріальні
активи, які знаходяться за місцем розташування Товариства.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
Головні проблеми- економічні.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій
Виплати штрафних санкцій і компенсацій за порушення законодавства за звітний період не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Фінансування діяльності ПрАТ НВК «Укранафтінвест» здійснюється за рахунок власних коштів. Для
поточних
потреб робочого капіталу було достатньо.
За оцінками фахівців емітента, можливі шляхи покращення ліквідності-залучення інвестиційних та позикових
ресурсів.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) не було.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
Стратегія подальшої діяльності ПрАТ НВК «Укранафтінвест» щодо поліпшення фінансового стану полягає в
розширенні дослідницької і виробничої діяності.
Істотним фактором, що впливатиме на діяльність емітента, є прогнозованість інвестиційної державної
політики.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
Відсутні.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент
Судові справи, стороною в яких би виступав емітент, відсутні.
Інша інформація
Відсутня.
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