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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо річної фінансової звітності 

Пайового закритого недиверсифікованого інвестиційного фонду «Клуб 
надійних інвестицій» Товариства з обмеженою відповідальністю  

«Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів
«ОПІКА»,

станом на 31 грудня 2015 року

Адресат.
Аудиторський звіт призначається для керівництва Пайового закритого недиверсифікованого 
інвестиційного фонду «Клуб надійних інвестицій» Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «ОПІКА», а також 
керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та 
адміністрування пенсійних фондів «ОПІКА» і може бути використаний для подання 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.

І. Розділ «Звіт щодо фінансової звітності» 

Вступний параграф

Основні відомості про інвестиційний Фонд:

Повне найменування:

Пайовий закритий недиверсифікований інвестиційний фонд 
«Клуб надійних інвестицій» Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з управління активами та 
адміністрування пенсійних фондів «ОПІКА»

Скорочене найменування: ПЗНІФ «KHI» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА»
Тип фонду: Закритий
Вид фонду: Недиверсифікований

http://www.grantye.com


Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 2321674
Орган, що видав свідоцтво: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата та номер свідоцтва про 
внесення інвестиційного фонду до 
Єдиного державного реєстру 
інститутів спільного інвестування 
(ЄДРІСІ):

04 серпня 2011 року 
Свідоцтво №  1674

М ісцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. 1100-річчя Полтави, буд. 14А/22
Свідоцтва про реєстрацію випуску 
інвестиційних сертифікатів:

Реєстраційний №  2284 
від 24 жовтня 2 0 11 року

Орган, що видав свідоцтво: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Виписка з реєстру кодів цінних 
паперів (код цінних паперів та 
дата видачі виписки):

Код цінних паперів (ІБШ):
и А  4000130322
від 04 листопада 2011 року

Форма існування цінних паперів: бездокументарна
Орган, що видав виписку: Національний депозитарій України

Строк діяльності ПЗНІФ «КНІ» ТОВ 
«КУА АПФ «ОПІКА»:

7 (сім) років з дати реєстрації у  Єдиному державному 
реєстрі інститутів спільного інвестування (далі -  ЄДРІСІ); 
04 серпня 2018 року

Дата початку здійснення розрахунків 
з учасниками ПЗНІФ «КНІ» ТОВ 
«КУА АПФ «ОПІКА»:

Визначається ліквідаційною комісією

Регламент ПЗНІФ 
«КНІ» ТОВ «КУА АПФ 
«ОПІКА»:

ЗАТВЕРДЖ ЕН О
Наказом Генерального директора ТОВ 
«КУА АПФ «ОПІКА» від 10.03.2015 р. 

(Наказ № 01/1003-15)

ЗАРЕЄСТРО ВАН О
Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку 
від 10.04.2015 р.

Проспект емісії 
інвестиційних 
сертифікатів 
ПЗНІФ «КНІ» ТОВ 
«КУА АПФ «ОПІКА»:

ЗАТВЕРДЖ ЕН О
Наказом Генерального директора ТОВ 
«КУА АПФ «ОПІКА» від 10.03.2015 р. 

(Наказ № 02/1003-15)

ЗАРЕЄСТРО ВАН О
Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку 
від 10.04.2015 р.

Відомості про ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА», яка управляє активами ПЗНІФ «КНІ» ТОВ «КУА
АПФ «ОПІКА»

Повне найменування підприємства:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами та адміністрування пенсійних 
фондів «ОПІКА»

Скорочене найменування підприємства: ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА»
Код ЄДРПОУ: 34094201
Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул. 1100-річчя Полтави, буд. 14А/22

Серія, номер, дата видачі та термін чинності 
ліцензії на здійснення професійної 
діяльності на ринку цінних паперів - 
діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів

Ліцензія НКЦПФР серія АЕ №  185310 від 28.02.201 1 р. 
№  208, видана 21.11.2012 р., на здійснення професійної 
діяльності на фондовому ринку -  діяльності 3 
управління активами інституційних інвесторів 
/діяльності з управління активами/, строк д ії з 12.03.2011 
р. по 12.03.2016 р.

Орган, що видав ліцензію: Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку

Основні види діяльності за КВЕД: 66.30 -  Управління фондами

Ми провели аудит фінансової звітності Пайового закритого недиверсифікованого 
інвестиційного фонду «Клуб надійних інвестицій» Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «ОПІКА» (скорочена 
назва -  ПЗНІФ «KHI» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА») (надалі - ПЗНІФ «KHI» ТОВ «КУА АПФ 
«ОПІКА») за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, що додається, та включає фінансові звіти, 
складені на бланках по формам, затвердженим Міністерством фінансів України:

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 р. (Форма № 1 );



Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік Форма № 2);
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік (Форма № 3);
Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма № 4);
Стислий виклад облікової політики та інша пояснювальна інформація щодо фінансової 
звітності в довільній формі.

Фінансові звіти було складено управлінським персоналом згідно з міжнародними 
стандартами бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумаченнями, розробленими Комітетом з 
тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність:
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї 

фінансової звітності відповідно до концептуальної основи фінансової звітності, встановленої 
МСФЗ відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні», та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал 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 Закону України «Про 
аудиторську діяльність» (в редакції Закону України від 14.09.2006 р. № 140-V), «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 від
11.06.2013 р. № 991, та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого 
надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та 
надання впевненості (РМСАНВ), рік видання 2014, затверджених в якості національних 
стандартів аудиту рішенням АПУ від 29.12.2015 р. № 320/1 (надалі -  MCA). 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, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання 
фінансової звітності.

На нашу думку, отримані аудиторські докази достатні та прийнятні і забезпечують 
достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Станом на 31.12.2015 р. фонд має непокритий збиток в сумі 1467 тис. грн. та 

неоплачений капітал в сумі 496870 тис. грн., що свідчить про існування загрози безперервності 
діяльності фонду.

Умовно -  позитивна думка
Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПЗНІФ «КНІ» ТОВ «КУА АПФ 

«ОПІКА» станом на 31.12.2015 р. Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог MCA 
500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних
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аудиторських доказів.
Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання 

інформації про фінансову звітність згідно з МСФЗ, які вимагають правдивого 
розкриття і подання інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, 
суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.

На думку аудитора, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі 
«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає 
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПЗНІФ «KHI» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» 
станом на 31 грудня 2015 року та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що 
закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

II. Розділ «Звіт про інші правові та регуляторні вимоги 
Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор щодо:

1) інформації про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) відповідно до 
застосованих стандартів фінансової звітності:

Про облікову політику ПЗНІФ «KHI» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА».
Бухгалтерський облік діяльності інститутів спільного інвестування (далі - ICI) 

здійснюється відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні», міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей, 
установлених «Положенням про особливості бухгалтерського обліку операцій інститутів 
спільного інвестування», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 26.11.2013 № 2669, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 
грудня 2013 р. за № 2156/24688 (далі - Положення № 2669), та «Положенням про порядок 
визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування», затвердженим 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від ЗО липня 2013 року № 
1336, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2013 року за № 1444/23976 
(далі - Положення про порядок визначення вартості чистих активів ICI).

Згідно вищевказаних вимог, бухгалтерський облік операцій ПЗНІФ «КНІ» ТОВ «КУА 
АПФ «ОПІКА» здійснюється окремо від обліку операцій Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів 
«ОПІКА», яка управляє активами ПЗНІФ «КНІ» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА».

Застосовані принципи та методи бухгалтерського обліку ПЗНІФ «КНІ» ТОВ «КУА АПФ 
«ОПІКА», визначені в наказі про облікову політику ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» № 1 від 05 січня 
2015 року (яким керується Фонд, так як не є окремою юридичною особою), відповідають 
вимогам Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» та інших МСБО, затверджених Міністерством фінансів України на 
виконання програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних 
стандартів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 р. № 1706, що 
діють станом на 31.12.2015 p., Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» від 16.07.99 p. № 996-XIV (зі змінами та доповненнями) та інших 
нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку в Україні.

На протязі року облікова політика ПЗНІФ «КНІ» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» була 
незмінною.

При формуванні фінансової звітності за 2015 рік застосований МСФЗ 1 «Перше 
застосування міжнародних стандартів фінансової звітності».
Фінансову звітність складено з дотриманням якісних характеристик доречності, суттєвості та 
правдивого подання.

Основою оцінки,що прийнята для складання фінансової звітності є історична собівартість.
Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складена на підставі 

бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з 
внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного 
представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.

Доходи та витрати визнавалися за методом нарахування. Дохід від надання послуг



відображався в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначався, 
виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.

Розкриття інформації щодо активів, зобов’язань, доходів та витрат здійснено в Примітках 
до фінансової звітності (у довільній формі) у відповідності до вимог МСФЗ.

АКТИВИ:
Активи визнаються та відображаються в балансі ПЗНІФ «KHI» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» 

при умові, що їх оцінка може бути достовірно визначена та очікується отримання в 
майбутньому економічних вигод від їх використання.

Активи поділені на необоротні та оборотні. Вартість активів за 2015 рік збільшилася на 545 
тис. грн.

Визнання, класифікація та оцінка активів ПЗНІФ «КНІ» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» станом 
на 01.01.2015 року та на 31.12.2015 року здійснені у відповідності до вимог МСФЗ.

Необоротні активи:
Необоротні активи -  активи, строк корисного використання яких перевищує 1 рік.
Необоротні активи станом на 31.12.2015 року відсутні.

Оборотні активи:
До оборотних активів на суму 2358 тис. грн. віднесені активи, строк корисного 

використання (або строки погашення заборгованості) менше одного року, в тому числі:
1) поточні фінансові інвестиції -  2358 тис. грн. (збільшилися на 545 тис. грн.)
Запаси на балансі ПЗНІФ «КНІ» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» на початок та кінець 2015 року 

відсутні.
Інформація про оборотні активи розкрита в Примітках до фінансової звітності ПЗНІФ 

«КНІ» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» за 2015 рік у відповідності до МСФЗ.
Аудиторами підтверджуються достовірність, повнота та відповідність чинному

законодавству даних щодо визнання, класифікації та оцінки активів, згідно вимог МСФЗ.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:
Зобов’язання відображуються в балансі, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та 

існує ймовірність зменшення економічних вигод внаслідок їх погашення. Визнання, 
класифікація та оцінка зобов’язань здійснюється відповідно до МСФЗ.

Інвентаризація зобов’язань станом на 31.12.2015 р. була проведена під час обов’язкової 
інвентаризації перед складанням річної звітності, згідно вимог Положення про інвентаризацію 
активів та зобов’язань, затвердженої наказом Мінфіну України від 02.09.2014 р. № 879 (зі 
змінами та доповненнями).

Зобов’язання поділені на:
- довгострокові -  зі строком погашення більше одного року - 0 тис. грн., та

поточні -  зі строком погашення до одного року на суму 695 тис. грн. (збільшилися за 
2015 рік на 694 тис. грн.), в тому числі:

• поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги -  2 тис. грн. 
(збільшилася на 1 тис. грн.);

• інші поточні зобов’язання -  693 тис. грн. (збільшилися на 693 тис. грн.).
Забезпечення в 2015 році ПЗНІФ «КНІ» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» не створювало.
У примітці до фінансової звітності ПЗНІФ «КНІ» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» за 2015 рік 

розкрита інформація щодо зобов’язань згідно до вимог МСФЗ.
Аудиторами підтверджуються достовірність, повнота та відповідність чинному 

законодавству даних щодо визнання, класифікації та оцінки зобов’язань згідно до вимог МСФЗ.

Доходи:
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи та 

розкриття її в фінансовій звітності визначалось у відповідності до вимог МСФЗ.
Дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає



отриманню. Сума доходу, яка виникає в результаті операції, як правило, визначається шляхом 
угоди між суб’єктом господарювання та покупцем або користувачем активу. Вона оцінюється 
за справедливою вартістю отриманої компенсації або компенсації, яка має бути отримана.

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.
Надзвичайних доходів по Фонду в 2015 році не було; бартерних операцій, в т.ч. з 

пов’язаними сторонами, не було.
За 2015 рік ПЗНІФ «KHI» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» отримало доходи в сумі 85 тис. грн., 

які складаються з:
- інші доходи -  85 тис. грн.

Витрати:
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати та 

розкриття в фінансові звітності визначалось у відповідності до вимог МСФЗ.
Визнання витрат відбувається одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або 

зменшення активів.
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й 

відповідні доходи.
Бухгалтерський облік витрат вівся з використанням рахунків класу 9 «Витрати діяльності».
Витрати складали за 2015 рік 234 тис. грн., в тому числі:

Адміністративні витрати -  2 тис. гри.;
Інші витрати -  232 тис. грн.

Витрати з податку на прибуток не визначаються тому, що Фонд не є платником податку на 
прибуток.

Витрати безпосередньо в складі власного капіталу не відображувалися.
У примітках до фінансової звітності ПЗНІФ «КНІ» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» за 2015 рік 

розкрита інформація щодо доходів та витрат згідно до вимог МСФЗ.
Аудиторами підтверджуються достовірність, повнота та відповідність чинному 

законодавству даних щодо визнання, класифікації та оцінки доходів та витрат згідно до вимог 
МСФЗ.

Прибуток від звичайної діяльності до та після оподаткування за 2015 рік відсутній. 
Податок на прибуток від звичайної діяльності не нараховується.

В результаті фінансово-господарської діяльності ПЗНІФ «КНІ» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» 
у звітному фінансовому 2015 році отримав чистий фінансовий результат (збиток) в сумі 149 
тис, грн.

2) Дотримання вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок 
визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (ICI):

Аналіз вартості чистих активів ПЗНІФ «КНІ» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» станом 
на 31.12.2014 року та станом на 31.12.2015 року

(тис, гри.)
З н ач енн я  показника

№
п/п - Показники -

на кінець  
п оп ередн ього  

зв ітн ого  
періоду

на кінець  
зв ітного  
періоду

/ 2 3 4
1. Активи Фонду:

1. Активи Фонду (оцінна вартість):
А =  X (розділ 1 + розділ 2 + розділ 3 Активу балансу)

1813 2358

2. Пасив Фонду, за винятком власного капіталу:

2 .
Зобов’язання Фонду:
П =  І  (розділ 2 + розділ 3 + розділ 4 + розділ 5 Пасиву балансу)

1 695

3. Чисті активи Фонду:



О Вартість чистих активів Фонду (ряд.1- ряд.2):
3.

Ч А = А -  П 1812 1663

Розрахунок вартості чистих активів Пайового закритого недиверсифікованого 
інвестиційного фонду «КНІ» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами та адміністрування пенсійних фондів «ОПІКА» за 2015 рік здійснюється 
відповідно до вимог «Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів 
спільного інвестування», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 30.07.2013 р. № 1336, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 
серпня 2013 р. за № 1444/23976.

За результатами розрахунку вартості чистих активів складається довідка за формою, 
наведеною в додатку до цього Положення.

Згідно цієї Довідки вартість чистих активів ПЗНІФ «KHI» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» 
станом на 31.12.2015 року складає (таблиця 2 рядок 3 Довідки) 1663 тис. грн.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та 
адміністрування пенсійних фондів «ОПІКА» (Пайовий закритий недиверсифікований 
інвестиційний фонд «КНІ» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА») було випущено 100 000 /сто тисяч/ 
штук інвестиційних сертифікатів, номінальною вартістю 5000,00 грн. /п ’ять тисяч гривень 00 
копійок/ на загальну суму 500 000 000,00 грн. /п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок/) -  дата 
реєстрації 24 жовтня 2011 року (Реєстраційний № 2284).

Станом на 31.12.2015 року іменні інвестиційні сертифікати ПЗНІФ «КНІ» ТОВ «КУА АПФ 
«ОПІКА», які перебувають у обігу, за їх номінальною вартістю становлять 3130 тис. грн. /три 
мільйона сто тридцять тисяч гривень 00 копійок/ (3,130 тис. шт. х 5000 грн.); і вони не в повній 
мірі забезпечені чистими активами ПЗНІФ «КНІ» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» (1663 тис. грн.).

3) Відповідності складу та структури активів, що перебувають в портфелі ICI, 
вимогам законодавства, що висуваються до окремих видів ICI:

Вимоги до складу і структури активів інституту спільного інвестування встановлені 
«Положенням про склад та структуру активів інституту спільного інвестування», затвердженим 
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.09.2013 № 1753, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2013 р. за № 1689/24221, в якому 
вказано:
«II. Загальні вимоги щодо складу та структури активів ICI
1. Активи ICI складаються з грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та 
депозитних рахунках, відкритих у банківських установах, банківських металів, об'єктів 
нерухомості, цінних паперів, визначених Законом України «Про цінні папери та фондовий 
ринок», цінних паперів іноземних держав та інших іноземних емітентів, корпоративних прав, 
виражених в інших, ніж цінні папери, формах, майнових прав і вимог, а також інших активів, 
дозволених законодавством України, з урахуванням обмежень, установлених Законом 
безпосередньо для конкретних типів та видів інвестиційних фондів.
Зазначені активи формуються (оплачуються) за рахунок коштів спільного інвестування.
2. Активи ICI не можуть включати:
I) цінні папери, випущені компанією з управління активами, зберігачем активів ICI, 
Центральним депозитарієм цінних паперів, оцінювачем майна ICI та аудитором (аудиторською 
фірмою) такого ICI;
4) цінні папери інших ICI;
10) приватизаційні цінні папери;
II)  договори про участь у фонді фінансування будівництва (ФФБ).
3. До складу активів ICI не можуть входити цінні папери українських емітентів:
1) у яких відсутній міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів у разі, якщо його 
наявність передбачена чинним законодавством;
2) якщо Комісією оприлюднена інформація, що емітенти цих цінних паперів: 
протягом останніх двох років поспіль не розкривають регулярну річну інформацію; 
перебувають у переліку підприємств, які відсутні за місцезнаходженням;



Інформація про емітентів цінних паперів, зазначена у підпункті 2 цього пункту, 
оприлюднюється на сайті Комісії та/або в офіційному друкованому виданні Комісії.
У разі якщо цінні папери українських емітентів, зазначених у цьому пункті, перебувають у 
складі активів ICI на дату оприлюднення такої інформації, компанія з управління активами 
зобов'язана привести актив ICI у відповідність до вимог цього пункту протягом ЗО робочих днів 
з дати оприлюднення такої інформації.
4. До складу активів ICI може входити іноземна валюта, у тому числі та, що придбана через 
банки, які мають відповідну ліцензію.
Обмеження щодо зобов'язань одного банку в активах ICI не застосовуються до коштів на 
поточних рахунках, відкритих у зберігана активів такого ICI.»

Склад та структура активів ПЗНІФ «КНІ» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» відображені в Довідці 
за формою, наведеною в додатку до «Положення про порядок визначення вартості чистих 
активів інститутів спільного інвестування», затвердженого Рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 30.07.2013 р. № 1336, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 21 серпня 2013 р. за№  1444/23976.
Згідно цієї Довідки до активів ПЗНІФ «КНІ» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» віднесені:

Фінансові інвестиції (рядок 1160 балансу «Поточні фінансові інвестиції») -  2358078,36 
грн., що складають 99,984 % загальної балансової вартості активів;
Грошові кошти (не відображені в балансі) -  370,31 грн., що складають 0,016 % 
загальної балансової вартості активів.

Всього на суму 2358448,67 грн. що відповідає даним балансу станом на 31.12.2015 р. (актив 
балансу 2358 тис. грн.) та показнику таблиці 2 рядок 1 графа 4 довідки про вартість чистих 
активів інвестиційного фонду ПЗНІФ «КНІ» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» станом на 31 грудня 
2015 року.

Таким чином, склад і структура активів ПЗНІФ «КНІ» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» 
відповідають вимогам, встановленим «Положенням про склад та структуру активів інституту 
спільного інвестування», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 10.09.2013 № 1753. зареєстрованим в в Міністерстві юстиції України 1 
жовтня 2013 р. за№  1689/24221.

Оцінка активів проведена у відповідності до вимог «Положення про порядок визначення 
вартості чистих активів інститутів спільного інвестування», затвердженого Рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.07.2013 р. № 1336. 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2013 р. за №1444/23976.

4) Дотримання вимог законодавства щодо суми витрат, які відшкодовуються за 
рахунок активів ICI:

Згідно вимог «Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок 
активів інституту спільного інвестування», затвердженого Рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 30.08.2013 р. № 1468, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 03 вересня 2013 р. за№  1516/24048:

«10. Визначені в пункті 2 розділу І цього Положення витрати (крім винагороди та премії 
компанії з управління активами, податків та зборів, передбачених законодавством України) не 
повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів інституту спільного 
інвестування протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових 
актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Порядок визначення розміру винагороди компанії з управління активами та покриття 
витрат, пов’язаних з діяльністю фонду, що відшкодовуються за рахунок його активів, згідно 
вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування», визначається Регламентом 
фонду.

Згідно регламенту ПЗНІФ «КНІ» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА»:
Винагорода Компанії визначається як відсоток вартості чистих активів.
Винагорода компанії з управління активами виплачується коштами. Розмір 
винагороди Компанії визначається за рішенням Уповноваженого органу Компанії.



Винагорода Компанії, розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів 
Фонду, нараховується щомісяця.
Максимальний розмір винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до 
вартості чистих активів Фонду, не може перевищувати 10 відсотків середньорічної 
вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, визначеної відповідно до 
нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

- Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії 
здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів 
Фонду за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. За підсумками 
фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на 
підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними 
щомісячних розрахунків чистих активів Фонду.
За рішенням Уповноваженого органу Компанії, крім винагороди, може виплачуватись 
премія. Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, 
отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який 
було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік.

Фактичний розмір винагороди компанії з управління активами по ПЗНІФ «KHI» ТОВ 
«КУА АПФ «ОПІКА» за 2015 рік не перевищував десяти відсотків середньорічної вартості 
чистих активів Фонду протягом фінансового року.

Витрати (крім винагороди та премії компанії з управління активами, податків та зборів, 
передбачених законодавством України), що відшкодовані за рахунок активів Фонду в 2015 році 
складали 111,22 грн. (на оплату послуг сторонніх організацій, що віднесені до адміністративних 
витрат і перелік яких відповідає регламенту фонду та п.2 розділу І «Положення про склад та 
розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування», 
затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
30.08.2013 р. № 1468, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2013 р. за № 
1516/24048), в тому числі:

• Інші послуги пов’язані з забезпеченням діяльності ICI -  4 грн.;
• послуги депозитарію -  107,22 грн.

Середньорічна вартість чистих активів ПЗНІФ «КНІ» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» 
протягом 2015 фінансового року складає 1724526.94 грн.

Розмір винагороди компанії з управління активами (1,7 тис. грн.) складає 0,1 % від 
середньорічної вартості чистих активів.

Згідно регламенту ПЗНІФ «КНІ» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА»:
За рахунок активів Фонду сплачуються: 

винагорода Компанії;
винагорода зберігану Фонду або депозитарній установі (за наявності); 
винагорода аудитору Фонду; 
винагорода оцінювачу майна Фонду; 
винагорода торговцю цінними паперами;

- витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, а саме:
S  реєстраційні послуги;
^  розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
■S нотаріальні послуги;
■S послуги депозитарію;
■S оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльності інституту 

Фонду;
S  оплата послуг фондової біржі;



'S інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності 
емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи 
Фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);

'S рекламні послуги, пов’язані з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо 
Фонду;

S  орендна плата;
S  витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів Фонду, 

у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління 
активами для викупу цінних паперів Фонду (з урахуванням обмежень, установлених 
законодавством України);

S  витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що 
входить до складу активів Фонду;

■S судові витрати, пов’язані з діяльністю Фонду;
■S податки та збори, передбачені законодавством України.

Вищезазначені витрати (крім винагороди та премії Компанії, податків та інших 
обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати п ’яти 
відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, 
розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чинним законодавством розмір, 
здійснюються Компанією за власний рахунок.

Норматив витрат по ПЗНІФ «КНІ» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» за 2015 рік (5% від 
середньорічної вартості чистих активів Фонду) складає 86.2 тис. грн.

Фактична сума відшкодованих витрат на оплату послуг (крім винагороди КУА та сплати 
податків) по ПЗНІФ «КНІ» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» за 2015 рік в розмірі 86.2 тис. грн. 
складає 0,1 % середньорічної вартості чистих активів ПЗНІФ «КНІ» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» 
протягом 2015 фінансового року та не перевищує п’яти відсотків середньорічної вартості 
чистих активів Фонду протягом фінансового року.

Таким чином, сума витрат, що відшкодовується за рахунок активів фонду, не перевищує 
обмежень, встановлених «Положенням про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за 
рахунок активів інституту спільного інвестування», затвердженого Рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.08.2013 р. № 1468. зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 03 вересня 2013 р. за№  1516/24048.

5) Дотримання законодавства в разі ліквідації ICI:
Рішення про ліквідацію ПЗНІФ «КНІ» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» не приймалося.

6) Відповідності розміру активів ICI мінімальному обсягу активів, встановленому
законом:

Згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05 липня 2012 року № 
5080-V I:
«Стаття 41. Правовий статус пайового фонду

2. Мінімальний обсяг активів пайового фонду становить 1250 мінімальних заробітних плат 
у місячному розмірі, встановленому законом на день реєстрації фонду як інституту спільного 
інвестування.».

На день реєстрації ПЗНІФ «КНІ» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» як інституту спільного 
інвестування (04 серпня 2011 року) мінімальний обсяг активів пайового фонду становив: 1250 х 
960 грн. = 1 200 000 грн. або 1200 тис. грн.

(тис, гри.)

№
З н ач енн я  показника

п/п - Показники - на 01 .01 .2015р . на 31 .12 .2015р .



1 2 з 4
1. Активи Фонду:

1.
Активи Фонду (оцінна вартість):

А =  X (Р03ДІЛ 1 + розділ 2 + розділ 3 Активу балансу)
1813 2358

Таким чином, обсяг активів фонду перевищує мінімальний розмір, встановлений законом, 
на 01.01.2015 р. -  на 613 тис, грн.. станом на 31.12.2015 р. -  на 1158 тис, грн.. що відповідає 
вимогам статті 41 Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05 липня 2012 
року № 5080-VI.

7) наявності та відповідності системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідної для 
складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок 
шахрайства або помилок:

Згідно статті 45 Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05 липня 
2012 року № 5080-VI:

«У пайовому фонді наглядова рада не створюється».
Уповноважений орган Компанії в особі Директора ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» має право 

приймати рішення з усіх питань, пов’язаних із здійсненням діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів відповідно до чинного законодавства.

Таким чином, система внутрішнього аудиту (контролю), необхідна для складання 
фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, в 
наявності та відповідає вимогам статті 45 Закону України «Про інститути спільного 
інвестування» від 05 липня 2012 року № 5080-VI.

Допоміжна інформація:
П ов’язані сторони

Відповідно до п.З ст.41 розділу III ЗУ «Про інститути спільного інвестування» №5080-VI 
від 05.07.12р. пайовий фонд не є юридичною особою і не може мати посадових осіб та також 
відповідно до п.14 ст.1 розділу І ЗУ «Про інститути спільного інвестування» №5080-VI від 
05.07.12р. пов’язані особи це юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть 
впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони 
представляють і які відповідають будь-якій з таких ознак:

юридична особа, що здійснює контроль за іншою юридичною особою або контролюється 
іншою юридичною особою чи перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;

фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль за іншою юридичною особою. 
Членами сім’ї фізичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або 
батьки) фізичної особи, її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого 
прямого родича фізичної особи;

посадова особа іншої юридичної особи, уповноважена здійснювати від її імені юридичні 
дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правовідносин, а також члени сім’ї такої 
особи.

ПІФ не має пов’язаних осіб в силу своєї законодавчої сутності.

Аудитором не виявлено ознаки існування відносин і операцій з пов’язаними сторонами 
(зокрема афілійованими особами), що виходять за межі нормальної діяльності. Вся інформація 
щодо переліку пов’язаних сторін та операцій з ними розкрита аудитору та розкрита в примітках 
до фінансової звітності ПЗНІФ «КНІ» ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» за 2015 рік у відповідності до 
вимог МСФЗ.

Наявність подій після дати балансу, які не були відображені у фінансовій звітності, проте 
можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан, відсутні.

Аудиторами не встановлена наявність подій після дату балансу, які могли б вплинути на 
фінансову звітність і мають суттєвий вплив на фінансовий стан ПЗНІФ «КНІ» ТОВ «КУА АПФ 
«ОПІКА», що підлягають розкриттю у відповідності до МСБО.



Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА 
“ГРАНТЬЕ” у вигляді ТОВ

Код ЄДРПОУ 21026423
Номер і дата видачі Свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, виданого АПУ

№  4420 від 27.01.2011 р., термін дії до 
26.11.2020 р.

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про 
внесення до Реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів, виданого Комісією

П 000326 від 19.03.2013 р., термін д ії до 
26.11.2020 р.

Прізвище, ім’я, по батькові аудитора, 
який проводив аудиторську перевірку, та 
серія, номер, дата видачі Сертифіката 
аудитора, виданого АПУ

Пархоменко Ольга Сергіївна 
Сертифікат аудитора серія А №  006098, виданий 
рішенням Аудиторської палати України № 162/4 
від 13.04.2006 р., терміном д ії до 13.04.2016 р.

Місцезнаходження: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15
Контактний телефон (0482) 32-46-99

Договір на проведення аудиту №  01/1502-16 від 15 лютого 2016 року

Дата початку та закінчення проведення 
аудиту

15 лютого 2016 року по 24 березня 2016 року
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Додаток 1
до Н аціонального положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
1 «Загальні вимоги до ф інансової звітності»

Підприємство
П айовий закритий недиверснфікований інвестиційний фонд "Клуб надійних  
ін вести ц ій 'Т О В  "КУА А П Ф "О піка"(Є ДРІС І 2321674)_________________________

Територія м .Донецьк, Ворош нловський район
О рганізаційно-правова форма господарю вання
Вид економічної діяльності ------------------------

і ____

Д ата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ
—  за КОПФ Г
—  за КВЕД

КОДИ
01.01.2016

34094201

1410136300

66.30

Середня кількість працівників 
Адреса, телефон м .Донецьк бульвар П уш кіна,буд 2а
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (ф орма N 2), грошові 
показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "V" у  відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами ф інансової звітності

%

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
31 грудня І І 2015 І року

Ф орма №  1 Код за ДКУД 1801001

Актив
Код

рядка
На початок 

звітного періоду
На кінець звітного 

періоду

1 2 3 4

І. Н еоборотні активи
Нематеріальні активи: 1000 - -

первісна вартість 1001 - -

накопичена амортизація 1002 - -

Незаверш ені капітальні інвестиції 1005 - -

Основні засоби: 1010 - -

первісна вартість 1011 - -

знос 1012 - -

Інвестиційна нерухомість 1015 - -

первісна вартість 1016 - -

знос 1017 - -

Довгострокові біологічні активи: 1020 - -

первісна вартість 1021 - -

накопичена амортизація 1022 - -

Довгострокові фінансові інвестиції:
1030

які обліковуються за  методом участі в капіталі інш их підприємств

інші фінансові інвестиції 1035 - -

Д овгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -

Відстрочені податкові активи 1045 - -

Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -

Залиш ок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -

Інші необоротні активи 1090 - -

Усього за розділом І 1095 - -
II. О боротні активи

Запаси 1100 - -

Виробничі запаси 1101 - -

Незавершене виробництво 1102 - -

Готова продукція ПОЗ - -

Товари 1104 - -

Поточні біологічні активи 1110 - -

Депозити перестрахування 1115 - -

Векселі одержані 1120 - -

Д ебіторська заборгованість за  продукцію , товари, роботи, послуги 1125 - -

Д ебіторська заборгованість за розрахунками:
1130

за виданими авансами
з бюджетом 1135 - -

у тому числі з податку на прибуток 1136 - -

з нарахованих доходів 1140 - -

із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 - -

Поточні фінансові інвестиції 1160 1813 2358

Грошові кошти та їх еквіваленти: 1165 - -

Г отівка 1166 - -

Рахунки в банках 1167 - -

Витрати майбутніх періодів 1170 - -

Частка перестраховика у  страхових резервах 1180 - -
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у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181 - -

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -

резервах незароблених премій 1183 - -

інших страхових резервах 1184 - -

Інші оборотні активи 1190 . -

Усього за розділом II 1195 1813 2358
III. Н еоборотні активи, утрим увані для продажу, та групи вибуття 1200 - -

Баланс 1300 1813 2358

Пасив Код На початок На кінець звітного
рядка звітного періоду періоду

І 2 3 4
І. В ласн и й  к ап італ

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 500000 500000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -

Капітал у дооцінках 1405 - -

Додатковий капітал 1410 - -

Емісійний дохід 1411 - -

Накопичені курсові різниці 1412 - -

Резервний капітал 1415 - -
Н ерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1318 -1467
Неоплачений капітал 1425 (496870) (496870)
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
Інші резерви 1435 - -
У сього  за розділом  І 1495 1812 1663

II. Д о вго стр о к о в і зо б о в 'я за н н я  і забезп еченн я
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 -
Пенсійні зобов’язання 1505 - -

Д овгострокові кредити банків 1510 - -

Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -

Д овгострокові забезпечення 1520 - -

Д овгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Ц ільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531 - -

резерв збитків або резерв належ них виплат 1532 - -

резерв незароблених премій 1533 - -

інші страхові резерви 1534 - -

Інвестиційні контракти 1535 - -

Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату дж ек-поту 1545 - -
У сього за розділом  II 1595 - -

III. П оточн і зо б о в’я зан н я  і забезп еченн я
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605 - -
П оточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями

1610 -

товари, роботи, послуги 1615 1 2
розрахунками з бюджетом 1620 - -
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 - -
розрахунками з оплати праці 1630 - -
за одержаними авансами 1635 - -
за розрахунками з учасниками 1640 - -

із внутріш ніх розрахунків 1645 - -
за страховою діяльністю 1650 - -
Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 - 693
Усього за розділом III 1695 1 695

IV. Зобов’язання, пов'язані з необоротними активами, 
утрим уваним и для продажу, та групами вибуття

1700 - -

^*^£РВДШ Зї»артість активів недерж авного пенсійного фонду 1800 - -

Баланс у 1900 1813 2358

Керівнії

Голови

Мельченко Роман Олексійович
(ін іц іал и  т а  п р ізв и щ е)

Карпшена Олена Анатоліївна
(ін іц іал и  т а  п р ізв и щ е) 

ан о м  в и кон ав чо ї в л ад и , щ о  р еал ізу є  д ер ж авн у  п о л іти к у  у  сф ері стати сти ки .
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Д ата (рік, місяць, число)

Пайовий закритий неднверсифікований інвестиційний фонд "Клуб 
Підприємство за  ЄДРПОУ

надійних інвестицііі"ТОВ "КУА АПФ "ОПІКА" (ЄДРІСІ 2321674)
(н ай м ен у в ан н я)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за  | 12 місяців | | 2015 | р.

Ф орма № 2  К о д за Д К У Д  [ 1801003
1. Ф ІН А Н С О В І Р Е ЗУ Л Ь Т А Т И

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний період 

попереднього року
1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 - -
Чисті зароблені страхові премії 2010 - -

Премії підписані, валова сума 2011 - -
Премії, передані у перестрахування 2012 - -
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 - -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( • ) ( - )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий:
прибуток

2090 - -

збиток 2095 ( - ) ( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 - -
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - -
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - -
Інші операційні доходи 2120 - -
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 - -
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 - -
Адміністративні витрати 2130 (2 ) (3 )
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати 2180 ( - ) ( - )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 - -
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 - -
Ф інансовий результат від оп ер а ц ій н о ї д іяльності:
прибуток 2190 - -

збиток 2195 (2 ) (3 )
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -

Інші доходи 2240 85 239
Дохід від благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( • )
Інші витрати 2270 (232) (516)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 - -
Ф інансовий результат д о  оподаткування:

прибуток 2290 - -
збиток 2295 ( Н 9) ( 280)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 - -
Ч истий ф інансовий результат:

прибуток 2350 - -
збиток 2355 ( 149) ( 280)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний період 

попереднього року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -

Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та  спільних підприємств 2415 - -
Інший сукупний Д О Х ІД 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -

П одаток на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -149 -280

III. Е Л Е М Е Н Т И  О П Е РА Ц ІЙ Н И Х  В И ТРА Т

Назва статті Код рядка За звітний період
За аналогічний період 

попереднього року
1 2 3 4

М атеріальні затрати 2500 - -

Витрати на оплату праці 2505 - -

Відрахування на соціальні заходи 2510 - -

Амортизація 2515 - -

2015

КОДИ
01.01.2016

34094201
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Інші операційні витрати 2520 2 3

Разом 2550 2 3
IV. РО ЗРА Х У Н О К  П О К А ЗН И К ІВ  П Р И Б У Т К О В О С Т І А К Ц ІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період
За аналогічний період 

попереднього року

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -

Скоригований чистий дди й^ток (збиток) на одну просту акцію 2615 - -

Д ивіденди на л * 2650 - -

я  Щ і н і с т р у в а н н я /
ухгалтер ____

'Д№гифікац/йн..„ ,  ,
ч*°Д 34094201 №2

Я"

М ельчеико Роман О лексійович
( ін іц іа л и  т а  п р ізв и щ е)

Карнш сна Олена Анатоліївна
( ін іц іал и  т а  п р ізв и щ е)



J0900904 2321674

Підприємство
Пайовий закритий недиверсифікований інвестиційний фонд "Клуб 
надійних інвестицій"ТОВ "КУА АПФ "ОПІКА" (ЄДРІСІ 2321674)

(н ай м ен у в ан н я)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
на І 31 грудня І І 2015

Д ата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2016

34094201

року

Ф орма №  З К о д за Д К У Д 1801004

Стаття Код
рядка

За звітний період
За аналогічний період попереднього 

року
1 2 3 4

І. Рух ко ш тів  у р езу л ьтат і о п ер ац ій н о ї д іяльн ості
Надходження від
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000 - -

Повернення податків і зборів 3005 - -

у тому числі податку на додану вартість 3006 - -

Цільового фінансування ЗОЮ - -

Надходаення від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - -
Надходження від повернення авансів 3020 - -

Надходження від відсотків за  залиш ками кош тів на поточних рахунках 3025 - -

Надходження від боржників неустойки (ш трафів, пені) 3035 - -
Надходаення від операційної оренди 3040 - -
Н адходаення від отримання роялті, авторських винагород 3045 - -
Н адходаення від страхових премій 3050 - -

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 - -

Інші надходаення 3095 - -

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг)

3100 ( 1 ) ( 3 )

Праці 3105 ( - ) ( - )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( - ) ( - )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 - -

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 - -

Витрачання на оплату зобов'язань з інш их податків і зборів 3118 - -
Витрачання на оплату авансів 3135 - -
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 - -
Витрачання на оплату ц ільових внесків 3145 - -

Витрачання на оплату зобов’язань за  страховими контрактами 3150 - -

Витрачання ф інансових установ на надання позик 3155 - -
Інші витрачання 3190 ( - ) ( - )
Ч и сти й  рух к о ш тів  від оп ер ац ій н о ї д іял ьн о ст і 3195 (-1 ) ( -3 )
II. Рух к о ш тів  у р езу л ьтат і ін вести ц ій н о ї д іял ьн о ст і
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій

3200 693 0

необоротних активів 3205 - -

Надходження від отриманих: 
відсотків

3215 - -

дивідендів 3220 - -

Надходження від деривативів 3225 - -

Надходження від погаш ення позик 3230 - -

Н адходаення від вибуття дочірнього п ідприємства та  інш ої господарської 
одиниці

3235 - -

Інші надходження 3250 - -

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій

3255 ( 692) (1 1 7 5 )

необоротних активів 3260 ( - ) ( - )
Виплати за  деривативами 3270 ( - ) ( - )
Витрачання на надання позик 3275 - -

Витрачання на придбання дочірнього п ідприємства та інш ої господарської 
одиниці

3280 - -

Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної д іяльності 3295 1 -1175
III. Рух коштів у результаті ф інансової діяльності
Надходаення від 
Власного капіталу

3300 - 1180

О тримання позик 3305 - -

Н адходаення від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 - -

Інші надходаення 3340 - -

Витрачання на: 
Викуп власних акцій

3345 ( - ) ( - )
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Погашення позик 3350 . -

Сплату дивідендів 3355 (-) (-)
Витрачання на сплату відсотків 3360 - -

Витрачання на сплату заборгованості з ф інансової оренди 3365 (-) (-)
Витрачання на прид&ння частки в дочірньому підприємстві 3370 - -

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у  дочірніх 
підприємствах

3375 - -

Інші платежі 3390 (-) (3)
Чистий рух коштів від ф інансової діяльності 3395 - 1177
Чистий рух грош ових кош тів за звітний період 3400 - -1
Залиш ок кош тів на початок року 3405 - 1
Вплив зміни валю тних курсів на залиш ок кош тів 3410 - -

Залиш ок кош тів ___ ,-------------- <&•*. .дЄЖОТїі л— —7--------------------- 3415 - -

К е р ів н ф Д и а Д
тл Щ Ш ІС Т Р У в А Н Н Я  

Головннп бухгалтер
| | \  ОГНЕМ

Мельченко Роман Олексійович
(ін іц іал и  т а  п р ізви щ е)

Карншена Олена Анатоліївна
(ін іц іал и  т а  п р ізви щ е)



J0901005 2321674

Підприємство
Пайовий закритий недиверсифікований інвестиційний фонд "Клуб 
надійних інвестицій'ТО В "КУА АПФ "ОПІКА"(ЄДРІСІ 2321674)

(найменування)

Звіт про власний капітал
за І 12 місяців і і 2014 1 р.

Д ата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ

КОДИ
01,01.2015

34094201

Ф орма Na 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття
Код

рядка
Зареєстроваии 

й капітал
Капітал у 

дооцінках
Додатковий

капітал
Резервний

капітал

-Іерозподілени 
й прибуток 

(непокритий 
збиток)

Неоплачеиий
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залиш ок на початок року 4000 500000 - - - -1318 -496870 - 1812

Коригування:
Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -

Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -

Інші зміни 4090 - - - - - - - -

Скорнгованин залиш ок на 
початок року

4095 500000 - - - -1318 -496870 - 1812

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період

4100 - - - - -149 - - -149

Інший сукупний дохід за звітний  
період

4110 - - - - - - - -

Д ооцінка (уцінка) необоротних 
активів

4111 - - - - - - - -

Д ооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів

4112 - - - - - - - -

Накопичені курсові різниці 4113 - - - - - - - -

Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних підприємств

4114 - - - - - - - -

Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -

Розподіл прибутку
Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу

4205 - - - - - - - -

Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -

Сума чистого прибутку, належ на до 
бюджету відповідно до 
законодавства

4215 - - - - - - - -

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних (цільових) 
фондів

4220 - - - - - - - -

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення

4225 - - - - - - - -

Внески учасників:
Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -

Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -

П ерепродаж викуплених акцій 
(часток)

4265 - - - - - - - -

А нулювання викуплених акцій 
(часток)

4270 - - - - - - - -

Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -

Зменшення номінальної вартості 
акцій

4280 - - - - - - - -

Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -

П ридбання(продаж ) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві

4291 - - - - - - - -

Разом змін V капіталі 4295 - - - - -149 - - -149

Залиш ок їм  кінець р о к у --,^ 4300 , 500000 - - - -1467 -496870 - 1663

Мельченко Роман Олексійович

Каришена Олена Анатоліївна

»О



Примітки до фінансової звітності

І.Інформація про підприємство
ПАЙОВИЙ ЗАКРИТИЙ ИЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «Клуб 

Надійних Інвестицій»- далі ФОНД (скорочена назва ПЗНІФ «Клуб Надійних Інвестицій»), Дата 
та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ: № 1674 від 04.08.2011 року.

Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 2321674
Місцезнаходження фонду: 36020, м. Полтава, вул. 1100 річчя Полтави, буд. 14А/22 оф.

401
Напрями інвестиційної діяльності:
Пріоритетними напрямками інвестиційної діяльності Фонду є: цінні папери українських 

емітентів, що обертаються на біржовому та позабіржовому ринках, корпоративні права 
підприємств, що реалізують привабливі інвестиційні проекти, та таких, що працюють у сфері 
будівництва. Інвестування здійснюватиметься шляхом придбання цінних паперів, 
корпоративних прав, нерухомості, майнових прав, боргових зобов’язань (можуть бути 
оформлені векселями, заставними, договорами відступлення прав вимоги,позики та в інший 
спосіб, не заборонений законодавством) з урахуванням вимог, визначених чинним 
законодавством. Також планується інвестувати в інші активи, не заборонені чинним 
законодавством.

Мета діяльності: отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного
інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників 
Фонду.

Дата припинення діяльності Фонду: 04.08.2018 року
Управління інвестиційною діяльністю фонду здійснюється ТОВ «КУА АПФ «Опіка» 
Характеристика компанії з управління активами:
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління 

активами «Опіка» (далі - Компанія)
Скорочене найменування: ТОВ «КУА АПФ «Опіка»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34094201
Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул 1100 річчя Полтави, буд. 14А/22 оф. 401 
Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -  діяльності 

з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами): з 12.03.2011 
р. по 12.03.2016 р.

Ліцензія серія АЕ № 185310 від 28.02.2011 р 
Відомості про депозитарні:
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій 

України».
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711.
Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вулиця Нижній Вал, будинок 17/8.
Відомості про депозитарну установу:
Повне найменування: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Кліринговий

Дім".
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21665382.
Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд.5.літ.А
Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, видана Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку (№263457 строк дії з 12.10.2013р. необмежений.

2.Основа підготовки фінансової звітності
Фінансову звітність ПЗНІФ «Клуб Надійних Інвестицій» за 2015 рік складено згідно з 

міжнародними стандартами, що будуть чинні на 31.12.2016 (МСФЗ), міжнародними 
стандартами бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумаченнями, розробленими Комітетом з 
тлумачень міжнародної фінансової звітності. Ця звітність є попередньою фінансовою звітністю 
за МСФЗ.

Фінансова звітність надана в гривні, а всі суми округлені до цілих тисяч гривні. 
Керівництво вважає гривню валютою, яка найбільш достовірно представляє економічний вплив 
основних операцій, подій та умов.

Ч



Згідно з вимогами частини другої статті 12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-ХІУ (наказ № 104-1 від 15.12.2014р); 
пункту 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 листопада 2000 року №419 (із змінами) та спільного листа Національного банку 
України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.11 
№12-208/1757-14830/31-08410-06-5/30523/04/4-07/702 ПЗНІФ «Клуб Надійних Інвестицій» 
складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності починаючи з
01.01.2015 року з датою переходу -  01.01.2015року.

Концептуальною основою фінансової звітності ПЗНІФ «Клуб Надійних Інвестицій» є 
міжнародні стандарти фінансової звітності з урахуванням обмежень, що полягають в 
формуванні звітності, яка не містить порівняльної інформації за 2014 рік (крім балансу).

При формуванні фінансової звітності за 2015 рік застосований МСФЗ 1 «Перше 
застосування міжнародних стандартів фінансової звітності».

Фінансова звітність підготовлена на основі припущення про безперервність діяльності.
Протягом 2016 року учасники Фонду не мають на меті приймати рішення про 

припинення діяльності.
Фінансову звітність складено з дотриманням якісних характеристик доречності, 

суттєвості та правдивого подання.
Основою оцінки,що прийнята для складання фінансової звітності є історична 

собівартість.
При складанні фінансової звітності Фондом прийнята фінансова концепція капіталу. 

Згідно з цією концепцією, прибуток заробляється, тільки якщо фінансова (або грошова) сума 
чистих активів на кінець періоду перевищує фінансову (або грошову) суму чистих активів на 
початок періоду після вилучення будь-яких виплат власникам або внесків власників протягом 
цього періоду. Збереження фінансового капіталу вимірюється в номінальних грошових 
одиницях. Згідно з концепцією збереження фінансового капіталу, за якою капітал визначається 
в номінальних грошових одиницях, прибуток відображає зростання номінального грошового 
капіталу за певний період. Отже, збільшення ціни активів, утриманих протягом періоду, 
концептуально є прибутком.

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складена на 
підставі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з 
внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного 
представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.

Трансформація фінансової звітності передбачає складання початкового звіту про 
фінансовий стан на дату переходу.

Узгодження показників Звіту про фінансовий стан Товариства за даними згідно П(С)БО 
та за МСФЗ на 01 січня 2015 року (дата переходу на МСФЗ) представлено наступним чином:

Табл.1
Статті Пояснення Попередні

П(С)БО
Виправлення
помилок

Вплив переходу 
на МСФЗ

МСФЗ

1 2 3 4 5 6
Нематеріальні активи - -
Основні засоби - -
Довгострокові 

фінансові інвестиції - -

Відстрочені податкові 
активи - -

Довгострокова
дебіторська
заборгованість

- -

Усього, непоточних 
активів - -

Запаси - -

Торговельна та інша 
дебіторська 
заборгованість

- -

Поточні фінансові 
інвестиції 1813 1813



Інші активи - -

Грошові кошти та 
еквіваленти грошових 
коштів

- -

Усього поточних 
активів

1813 1813

Витрати майбутніх 
періодів - -

Усього, активів 1813 1813
Відстрочені податкові 

зобов’язання - -

Доходи майбутніх 
періодів - -

Довгострокові
забезпечення - -

Короткострокові 
забезпечення персоналу - -

Короткострокові
забезпечення - -

Торговельна та інша 
кредиторська 
заборгованість

- -

Усього, зобов’язань - -
Разом, активи мінус 

зобов’язання
1813 1813

Статутний капітал 500000 500000
Інший додатковий 

капітал
- -

Резерв переоцінки 
основних засобів - -

Резерв переоцінки 
інвестицій, доступні для 
продажу

- -

Безоплатно одержані 
необоротні активи

- -

Нерозподілені
прибутки/збитки -1318 -1318

Неоплачений капітал -496870 -496870
Вилучений капітал - -
Разом, власний 

капітал
1812 1812

Порівняльні показники за аналогічний період у фінансовій звітності за міжнародними 
стандартами фінансової звітності Фонду за 2015 рік не наводяться, так як дата переходу на 
МСФЗ -  01 січня 2015 року, у відповідності до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних 
стандартів фінансової звітності».

Узгодження власного капіталу станом на 01 січня 2015 року за П (С) БО та за МСФЗ, має 
наступний вигляд:

Табл.2
2015
Капітал Збиток

Звітність за П(с)БО 3130 1318
Виправлення помилок - -
Відстрочені податки - -
Списання активів, які не відповідають критеріям визнання - -
Переоцінка основних засобів - -
Зміна справедливої вартості інвестиційної нерухомості - -
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів - -
Інші (нетто) - -
Звітність за МСФЗ 3130 1318



ПЗНІФ «Клуб Надійних Інвестицій», оцінюючи, чи є він інвестиційним суб’єктом 
господарювання, розглянув факти та обставини, що визначають його як інвестиційного 
суб’єкта. ПЗНІФ «Клуб Надійних Інвестицій» є пайовим інвестиційним фондом, який 
проводить виключно діяльність із спільного інвестування. Діяльність із спільного інвестування 
-діяльність,яка провадиться в інтересах і за рахунок учасників ( акціонерів) ICI шляхом емісії 
цінних паперів ICI з метою отримання прибутку від вкладення коштів, залучених від їх 
розміщення у цінні папери інших емітентів,корпоративні права,нерухомість та інші активи, 
дозволені Законами України та нормативно-правовими актами Комісії. Мета діяльності Фонду, 
визначена в регламенті, полягає в інвестуванні виключно для отримання інвестиційного доходу.

За результатами проведеної оцінки ПЗНІФ «Клуб Надійних Інвестицій» класифікований 
як інвестиційний суб’єкт господарювання.

Таким чином, надана фінансова звітність є окремою фінансовою звітністю ПЗНІФ «Клуб 
Надійних Інвестицій».

Звіт про рух грошових коштів

2015 рік
Чистий рух коштів від операційної діяльності -1
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності 1
Чистий рух грошових коштів від фінансовій діяльності -

Чистий рух грошових коштів за звітний період -

Для складання звіту про рух грошових коштів Фондом обрано прямий метод подання.
Під час складання звіту про рух грошових коштів від операційної діяльності включає 

грошові потоки, що витрачені фондом для його функціонування, тобто витрати на оплату 
винагороди за управління фондом, РКО, депозитарні послуги та інші послуги, які за 2015 рік 
склали Ітис. гри. Чистий рух коштів від операційної діяльності склав -Ітис. грн.

Грошові потоки від інвестиційної діяльності є результатом надходжень., коштів від 
продажу акцій(фінансових інвестицій) на суму 693 тис. грн., Витратами інвестиційного 
напрямку є кошти витрачені на придбання фінансових інвестицій в сумі 692 тис. грн. Чистий 
рух грошових коштів від інвестиційної діяльності склав + Ітис. грн.

Чистий рух грошових коштів за звітний період по Фонду склав 0 тис. грн. Залишок коштів 
на кінець року склав 0 тис. грн.

Звіт про прибутки і збитки
Для подання витрат у звіті про прибутки і збитки Фонд використовував класифікацію 

витрат, засновану на їх функції в рамках Фонду (функціональний метод), дійшовши 
висновку,що цей підхід забезпечує надійну та більш доречну інформацію.

Звіт про власний капітал
У 2015 році Фонд отримав збиток у сумі 149тис. грн., що призвело до зменшення 

власного капіталу Фонду.
Розмір власного капіталу на кінець року склав 1 ббЗтис. грн.

Облікова політика -  суттєві облікові судження та облікові оцінки.
При підготовці фінансової звітності Фонд робить оцінки та припущення, які мають 

вплив на визначення суми активів та зобов’язань, визначення доходів та витрат звітного 
періоду, розкриття умовних активів та зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності, 
ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень 
міжнародної фінансової звітності.

Первісна оцінка фінансових активів та зобов’язань
ПЗНІФ «Клуб Надійних Інвестицій» визнає фінансовий актив або фінансове 

зобов’язання в тому випадку, коли стає стороною контрактних положень щодо цього 
інструмента.



Фонд класифікує всі свої активи та зобов’язання на довгострокові та поточні, виходячи з 
нормального операційного циклу, тривалість якого дорівнює дванадцяти місяцям. Активи та 
зобов’язання тривалість яких більше дванадцяти місяців класифікуються як довгострокові.

Фонд класифікує свої фінансові активи та фінансові зобов’язання згідно з МСФЗ 9, на 
основі обох таких чинників:

а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами; та
б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.
Визнання та припинення визнання звичайного придбання або продажу фінансових 

активів здійснюється з використанням обліку за датою розрахунків.
Облік за датою розрахунку стосується а) визнання активу на дату його отримання 

фондом та б) припинення визнання активу і визнання будь-якого прибутку чи збитку від 
продажу на дату, коли фонд його надає.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Фонд 
оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс або мінус, у випадку фінансового активу або 
фінансового зобов’язання, що оцінюється не за справедливою вартістю з відображенням 
результату переоцінки у прибутку або збитку, витрати на операцію, які прямо відносяться до 
придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.

Справедливою вартістю фінансового інструмента при первісному визнанні є, як правило, 
ціна операції (тобто справедлива вартість наданої або отриманої компенсації). Якщо Фонд 
визначить, що справедлива вартість при первісному визнанні відрізняється від ціни операції, то 
Фонд визнає різницю між справедливою вартістю при первісному визнанні та ціною операції як 
прибуток або збиток.

Кращим свідченням справедливої вартості є ціни котирування на активному ринку. 
Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо ціни котирування 
легко і регулярно доступні (за допомогою біржі, дилера, брокера, промислової групи, служби 
інформації про ціни або регулівного органу) та відображають фактичні й регулярно здійснювані 
ринкові операції між незалежними сторонами. Існування опублікованих цін котирування на 
активному ринку є найкращим доказом справедливої вартості і якщо вони існують, їх 
застосовують для оцінки фінансового активу або фінансового зобов’язання.

Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, фонд встановлює справедливу 
вартість, застосовуючи метод оцінювання. Мета застосування методу оцінювання -  встановити, 
якою буде ціна операції на дату оцінки в обміну між незалежними сторонами, виходячи з 
звичайних міркувань бізнесу. Цей метод базується на застосуванні останніх ринкових операцій 
між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступні),посиланні на 
поточну справедливу вартість іншого інструмента, який є практично таким самим, аналізі 
дисконтованих грошових потоків.

Подальша оцінка фінансових активів та зобов’язань
Після первісного визнання фінансові активи класифікуються як такі,що:
1 .оцінюються в подальшому за справедливою вартістю;
2.оцінюються в подальшому за амортизованою вартістю.
Фінансовий актив оцінюється за амортизованою вартістю, якщо виконуються обидві такі

умови:
а) актив утримують в моделі бізнесу, мета якої -  утримання активів задля збирання 

контрактних грошових потоків;
б) контрактні умови фінансового активу передбачають у певні дати надходження 

грошових потоків, які є лише погашенням основної суми та сплатою відсотків на непогашену 
основну суму.

Амортизована собівартість фінансового активу - це сума, за якою фінансовий актив 
оцінюється при первісному визнанні, мінус виплати основної суми, плюс (або мінус) 
накопичена амортизація будь-якої різниці між цією первісною сумою та сумою погашення із 
застосуванням методу ефективного відсотка та мінус будь-яке зменшення (прямо чи через 
застосування рахунку резервів) унаслідок зменшення корисності або неможливості інкасації.

Якщо ці умови не виконуються, фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю.
Фінансові зобов’язання:



1.фінансові зобов'язання, що у подальшому оцінюються за справедливою вартістю з 
відображенням переоцінки як прибутку або збитку;

2. фінансові зобов'язання, що у подальшому оцінюються за амортизованою вартістю, 
користуючись методом ефективного відсотка.

Фонд не застосовує облік хеджування.
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, фонд застосовує 

вимоги щодо зменшення корисності.
Корисність фінансового активу або групи фінансових активів зменшується і збитки від 

зменшення корисності виникають, якщо і тільки якщо є об’єктивне свідчення зменшення 
корисності внаслідок однієї або кількох подій, які відбулися після первісного визнання активу 
(“подія збитку”), і така подія (або події) збитку впливає (впливають) на попередньо оцінені 
майбутні грошові потоки від фінансового активу або групи фінансових активів, які можна 
достовірно оцінити.

З метою визначення зменшення корисності фонд розглядає наступні події:
а) значні фінансові труднощі емітента або боржника;
б) порушення контракту, таке як невиконання зобов’язань чи прострочування платежів 

відсотків або основної суми;
в) надання позикодавцем (з економічних чи юридичних причин, пов’язаних із 

фінансовими труднощами позичальника) концесії позичальникові, яку позикодавець не 
розглядав би за інших умов;

г) стає можливим, що позичальник оголосить банкрутство або іншу фінансову 
реорганізацію;

г) зникнення активного ринку для цього фінансового активу внаслідок фінансових 
труднощів;

д) спостережені дані, що свідчать про зменшення, яке можна оцінити, попередньо 
оцінених майбутніх грошових потоків від групи фінансових активів з часу первісного визнання 
цих активів, хоча зменшення ще не можна ідентифікувати з окремими фінансовими активами в 
групі.

Інвестиції в інструменти капіталу
Інструменти капіталу -це будь-які контракти, які засвідчують залишкову частку в 

активах суб’єкта господарювання після вирахування всіх його зобов’язань.
До інструментів капіталу відносяться акції та паї ( частки ) господарських товариств.
Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка 

зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Проте, якщо існуватимуть 
свідчення, що ціна операції ( придбання ) не відповідає справедливій вартості інструментів 
капіталу, які придбаваються, слід визнати прибуток ( збиток ) при первісному визнанні.

Витрати на придбання інструментів капіталу визнаються витратами періоду і не 
включаються до первісної справедливої вартості інструментів капіталу.

При первісному визнанні Фонд може прийняти нескасовне рішення подавати в іншому 
сукупному доході подальші зміни справедливої вартості інвестиції в інструмент капіталу, що 
належить до сфери застосування МСФЗ 9.

Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату 
оцінки.

Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти Фонду складаються з коштів в національній валюті на рахунках в банках.
Первісна оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
Подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості на дату оцінки.

Позики та дебіторська заборгованість
Під час первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових 
потоків на дату оцінки. Дебіторська заборгованість поділяється на короткострокову ( термін 
погашення протягом 12 місяців з дати фінансової звітності ) та довгострокову (термін 
погашення після 12 місяців з дати фінансової звітності).



Подальша оцінка короткострокової дебіторської заборгованості здійснюється за 
справедливою вартістю. Після первісного визнання довгострокова дебіторська заборгованість 
оцінюється за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка.

Припинення визнання фінансових активів
Фонд припиняє визнання фінансового активу, коли:
1. строк дії контрактних прав на грошові потоки від фінансового активу закінчується ;
2. він передає фінансовий актив з одночасною передачею всіх ризиків і винагород від 

володіння фінансовим активом.
Фонд передає фінансовий актив тоді і лише тоді,коли він:
1. передає контрактні права на одержання грошових потоків фінансового активу; або
2. зберігає контрактні права на отримання грошових потоків фінансового активу, але 

бере на себе контрактне зобов’язання сплатити грошові потоки одному або кільком 
одержувачам за угодою.

При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між балансовою 
вартістю ( оціненою на дату припинення визнання) та отриманою компенсацією ( включаючи 
будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке нове взяте зобов’язання) визнається у 
прибутку або збитку.

Припинення визнання фінансових зобов’язань
Фонд вилучає фінансове зобов’язання ( або частину фінансового зобов’язання) зі свого 

звіту про фінансовий стан, коли його погашають, тобто коли зобов’язання, визначене у 
контракті, виконано,анульовано або строк його дії закінчується.

Різницю між балансовою вартістю фінансового зобов’язання (або частини фінансового 
зобов’язання), погашеного або переданого іншій стороні, та сплаченою компенсацію ( 
включаючи будь-які передані не грошові активи та прийняті зобов’язання) визнають у прибутку 
чи збитку.

Оренда
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив, 

фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі 
за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній підставі протягом 
строку оренди.

Статутний капітал
Розмір зареєстрованого пайового капіталу Фонду згідно з проспектом емісії 

інвестиційних сертифікатів Фонду: 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень 00 копійок.
Інвестиційний сертифікат Фонду є іменним цінним папером, який випущено в 

бездокументарній формі. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється 
Компанією. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються серед осіб, визначених в проспекті 
емісії(приватне розміщення) виключно за грошові кошти. Зберігач, аудитор (аудиторська 
фірма), депозитарій, незалежний оцінювач майна, з якими укладені договори на обслуговування 
Фонду, а також їх пов'язані особи не мають права придбавати цінні папери Фонду. Особи, що 
бажають придбати інвестиційні сертифікати Фонду (далі - Покупці), подають заявки на 
придбання інвестиційних сертифікатів. Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів 
подаються за місцезнаходженням Компанії. Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів 
подаються за формою, встановленою нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність 
ICI. У прийомі заявок на придбання інвестиційних сертифікатів може бути відмовлено у 
випадках, передбачених чинним законодавством України. Заявки на придбання інвестиційних 
сертифікатів не відкликаються. У разі порушення інвестором строків та/або порядку оплати 
цінних паперів Фонду, установлених Проспектом та договором купівлі-продажу цінних паперів 
Фонду, заявка анулюється. Фізична особа може бути учасником Фонду виключно за умови 
придбання цінних паперів Фонду на суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат у 
місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня 2014 року.

Оплата цінних паперів Фонду здійснюється тільки грошовими коштами. Оплата цінних 
паперів Фонду в розстрочку не дозволяється. Строк між сплатою інвестором грошових коштів 
відповідно до заявки на придбання цінних паперів Фонду та днем виконання Компанією всіх 
дій, необхідних і достатніх для списання ( переказу) інвестиційних сертифікатів Фонду на 
користь інвестора, не повинен перевищувати семи робочих днів.



Порядок розподілу прибутку.
Сума прибутку Фонду, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, 

за виключенням винагороди компанії з управління активами Фонду та витрат, що 
відшкодовуються за рахунок активів Фонду, розподіляється між учасниками Фонду у вигляді 
дивідендів пропорційно кількості належних їм інвестиційних сертифікатів Фонду або 
спрямовується на збільшення активів Фонду. Право на отримання частини прибутку 
(дивідендів) мають особи, які є інвесторами (учасниками) Фонду на дату складення переліку 
осіб, які мають право на отримання дивідендів. Рішення про виплату дивідендів приймається 
Уповноваженим органом Компанії. Розмір дивідендів в розрахунку на один інвестиційний 
сертифікат визначається Уповноваженим органом Компанії. Початок та кінець строку 
виплати дивідендів затверджує Уповноважений орган Компанії.

Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг 

відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, 
виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.

Дохід від продажу фінансових інструментів або інших активів визнається у прибутку 
або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:

а) Фонд передав покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на 
фінансовий інструмент або інші активи;

б) за Фондом не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, 
яка,як правило,пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими 
інструментами або іншими активами;

в) суму доходу можна достовірно оцінити;
г) ймовірно,що до Фонду надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією; та
д) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно

оцінити.
Дохід, який виникає в результаті використання третіми сторонами активів Фонду, що 

приносять відсотки та дивіденди, визнається у прибутку або збитку, якщо:
а) є ймовірність що економічні вигоди,пов’язані з операцією, надходитимуть до Фонду;

та
б) можна достовірно оцінити суму доходу.
Дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або 

підлягає отриманню. Сума доходу, яка виникає в результаті операції, як правило, визначається 
шляхом угоди між суб’єктом господарювання та покупцем або користувачем активу. Вона 
оцінюється за справедливою вартістю отриманої компенсації або компенсації, яка має бути 
отримана.

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.
Визнання витрат відбувається одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або 

зменшення активів.
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й 

відповідні доходи.
Оподаткування

Згідно з вимогами законодавства України: звільняються від оподаткування кошти 
спільного інвестування, а саме: кошти, внесені засновниками корпоративного фонду,кошти та 
інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування, доходи від операцій з 
активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту 
спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування 
(відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо). Таким чином, в звітності 
Фонду не надається інформація щодо податку на прибуток та відстрочені податкові активи та 
зобов’язання.

На думку керівництва Фонд сплатив усі податки, тому фінансова звітність не містить 
резервів під податкові збитки.



Інформація за сегментами
Для цілей управління Фонд складається з одного основного операційного сегменту, 

який здійснює інвестиції за напрямками інвестиційної діяльності. Активи Фонду призначені для 
інвестування за наступними напрямками: цінні папери, визначені Законом України «Про цінні 
папери та фондовий ринок», цінні папери іноземних держав та інших іноземних емітентів, 
банківські депозити, нерухоме майно, корпоративні права, виражені в інших ніж цінні папери 
формах, а також в інші активи, інвестування в які не заборонено чинним законодавством.

Всі види діяльності Фонду є взаємопов'язаними, і кожен вид діяльності залежить від
інших.

Відповідно, всі істотні операційні рішення засновані на аналізі Фонду як єдиного 
сегменту. Фінансові результати даного сегменту аналогічні представленим у фінансовій 
звітності фонду в цілому.

Фінансові інвестиції в звітності Фонду
ПЗНІФ «Клуб Надійних Інвестицій» має більше ніж одну модель бізнесу для 

управління фінансовими інструментами. Фонд одночасно утримує портфель інвестицій, 
управління яким він здійснює з метою отримання контрактних грошових потоків (позики), і ще 
один портфель інвестицій, управління яким він здійснює з метою торгівлі для реалізації змін 
справедливої вартості ( акції українських емітентів).

Таким чином, акції українських емітентів, що знаходяться в портфелі Фонду на продаж 
оцінюються за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або 
збитку.

Для обліку цих інвестицій Фонд використовує справедливу вартість. Станом на
01.01.2015 -  балансова вартість дорівнює 1813 тис. грн., станом на 31.12.2015 -  балансова 
вартість дорівнює 2358тис. грн.

Поточні фінансові інвестиції ( рядок звіту про фінансовий стан 1160)

Акції українських емітентів 2358

Код за ЄДРПОУ 
емітента- 

резидента/ код 
нерезидента

Найменування емітента-резидента/ 
нерезидента

Кількість 
цінних паперів 

(шт.)

Загальна оцінна 
вартість цінних 
паперів (грн.)

00135390 ПАТ "Укрнафта" 13 2 400.11

00191035 ПАТ "ЯКХЗ" 113 300 23 181.18

03339459 ПАТ "Волиньгаз" 10 235 395 000.00

05393116 ПАТ 'ТНТЕРПАЙП Нижньодніпровський 
трубопрокатний завод"

10 339 31 637.34

05441447 ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" 8 928 435 104 462.69

05444546 ПАТ "Кримський содовий завод" 92 500 100 825.00

05607824 Публічне акціонерне товариство "Рівнеазот" 233 000 874 901.00

05761614 ПАТ "Концерн Стирол" 23 065 102 927.56

13498562 ПАТ "ШУ "Покровське" 92 600 30 243.16

21870998 ПрАТ "СК "ДНІПРОІНМЕД" 15 513 692 500.32

X X X 2 358 078.36

ПЗНІФ «Клуб Надійних Інвестицій» не має в складі активів боргових цінних паперів. 

Грошові кошти та їх еквіваленти ( рядок звіту про фінансовий стан 1165)

Поточні рахунки в національній валюті



Фонд не мав в звітному році списаних ( визнаних витратами) сум грошових коштів а 
також грошових коштів та їх еквівалентів, недоступних для використання.

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи,
Послуги та інші поточні зобов’язання ( рядок звіту про фінансовий стан 1615,1670)

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 2
Інші поточні зобов’язання 693

Зобов’язання Фонду класифіковані як поточні.
Поточні зобов’язання -  це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із 

нижченаведених ознак:
- Фонд сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню 

протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
- Фонд не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом, як 

мінімум дванадцяти місяців після звітного періоду.
Первісна і подальша оцінка поточних зобов’язань здійснюється за вартістю погашення

Адміністративні витрати ( рядок звіту про 
прибутки та збитки та інший сукупний дохід 2130)

Послуги з управління активами 2
Послуги аудитора 0
Депозитарні послуги 0
Послуги банку 0
Інші адміністративні витрати 0

Інші доходи і витрати ( рядки звіту про прибутки 
та збитки та інший сукупний дохід 2240 та 2270).

Інші доходи, у т.ч. 85
- перерахунок справедливої вартості акцій за біржовим курсом 55
- продаж акцій 0
Інші витрати, у т.ч. 232
- перерахунок справедливої вартості акцій за біржовим курсом 232
- собівартість продажу акцій 0

Виплати учасникам
Протягом 2015 року не проводилося виплат дивідендів учасникам Фонду.

Інформація щодо пов’язаних сторін
Відповідно до п.З ст.41 розділу III ЗУ «Про інститути спільного інвестування» №5080-УІ 

від 05.07.12р. пайовий фонд не є юридичною особою і не може мати посадових осіб та також 
відповідно до п.14 ст.1 розділу І ЗУ «Про інститути спільного інвестування» №5080-УІ від 
05.07.12р. пов’язані особи це юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть 
впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони 
представляють і які відповідають будь-якій з таких ознак:

юридична особа, що здійснює контроль за іншою юридичною особою або контролюється 
іншою юридичною особою чи перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;

фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль за іншою юридичною особою. 
Членами сім’ї фізичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або 
батьки) фізичної особи, її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого 
прямого родича фізичної особи;



посадова особа іншої юридичної особи, уповноважена здійснювати від її імені юридичні 
дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правовідносин, а також члени сім’ї такої 
особи.

ПІФ не має пов’язаних осіб в силу своєї законодавчої сутності.
Компанія з управління активами Фонду ТОВ «КУА АПФ «Опіка»
ТОВ «КУА АПФ «Опіка» отримує винагороду за надані послуги. Винагорода Компанії з 

управління активами сплачується грошовими коштами. Винагорода Компанії з управління активами 
встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду та приросту вартості 
чистих активів Фонду. Сума винагороди розраховується у співвідношенні до вартості чистих 
активів Фонду, нараховується щомісячно за рахунок активів Фонду.

Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії з управління 
активами здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів 
Фонду за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. За підсумками 
фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії з управління 
активами за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за 
даними щомісячних розрахунків чистих активів Фонду.

Загальна сума винагороди за 2015 рік склала 1,8 тис грн., що складає 0,1% від 
середньорічної вартості чистих активів Фонду.

При цьому кредиторської заборгованості за надані послуги з управління активами 
станом на 31.12.2015 року складає 2,2тис. грн.

Судові процеси.
Фонд не приймає участі у судових процесах.

Економічне середовище
Фонд здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні 

акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. 
Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються 
українським урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Фонду. 
Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського уряду може мати вплив на 
реалізацію активів Фонду, а також на здатність Фонду сплачувати заборгованості згідно із 
строками погашення.

Керівництво Фонду провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та 
класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Фонд ще досі 
знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище.

Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної 

нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути 
реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Фонду.

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які 
знаходяться поза зоною контролю Фонду, спрямованих різними країнами на досягнення 
економічної стабільності та пожвавлення економіки. Ступінь повернення дебіторської 
заборгованості Фонду визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату 
балансу. На думку керівництва, додатковий резерв під фінансові активи иа сьогоднішній день 
не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.

Політика управління фінансовими ризиками
Кредитний ризик
Фонд укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. 

Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Відносно кредитного ризику, 
пов’язаного з іншими фінансовими інструментами, ризик пов'язаний з можливістю дефолту 
контрагента, при цьому максимальний ризик дорівнює балансовій вартості інструменту.

Ризик ліквідності
Фонд здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Фонд 

аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими 
активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.



Управління капіталом
Фонд здійснює заходи з управлінням капіталом, спрямовані на зростання рентабельності 

капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, 
щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво здійснює огляд структури 
капіталу на щорічній підставі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні 
його складовим ризики.

Події після дати балансу
Наявність подій після дати балансу, які не були відображені у фінансовій звітності, проте 

можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан.
Керівництвом не встановлена наявність подій після дати балансу, які могли б вплинути 

на фінансову звітність і мають суттєвий вплив на фінансовий стан ПЗНІФ «Клуб Надійних 
Інвестицій», що підлягають розкриттю у відповідності до М(С)БО.

Директор 
ТОВ «КУА АПФ «Опіка>>

Головний бухгалтер 
ТОВ «КУА АПФ «Опіка»’
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