
ДОВІДКА

про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування

станом на "_____" ____________ 20____ р.

___________________________________________________________
(найменування інвестиційного фонду)

__________________________________________________________
(найменування компанії з управління активами)

Таблиця 1

Код за ЄДРПОУ

компанії з

управління

активами

Реєстраційний код за

Єдиним державним

реєстром інститутів

спільного

інвестування

Код за ЄДРПОУ

(для

корпоративного

інвестиційного

фонду)

Дата внесення

відомостей про інститут

спільного інвестування

до Єдиного державного

реєстру інститутів

спільного інвестування

Дата укладення

договору на управління

активами інституту

спільного інвестування

(для корпоративного

інвестиційного фонду)

Вид фонду
1

Тип фонду
2 Строк діяльності

інституту спільного

інвестування (для

строкових фондів)

1 2 3 4 5 6 7 8

32707701 132230 33718190 22.08.2005 13.07.2006 корпоративний закритий 

строковий 

недиверсифікован

ий

31.12.2019

ПАТ "Закритий недиверсифІкований корпоративний ІнвестицІйний фонд  "БІЗНЕС АКТИ

ПРАТ "КУА "ДОВІРА-КАПІТАЛ"

26.10.2030



Інформація про вартість чистих активів  інвестиційного фонду 

З н а ч е нн я  п ок а з н и к а  №  з /п  Н а йм е н ув а н н я  по к аз ни к а  

н а  по ча то к  з в і тн о г о  п е р іо ду  н а  к і н ец ь  з в і тн о г о  п е р і о д у  

1  2  3  4  

 

1 Активи фонду , грн (оцінна вартість)   

2 Зобов’язання фонду, грн   

3 Вартість чистих активів фонду, грн 

(ряд .1- ряд.2) 

  

4 Кількість акцій або інвестиційних 

сертифікатів,  що  знаходяться в обігу, 

одиниць 

  

5 Кількість акцій або інвестиційних 

сертифікатів,  що  знаходяться в обігу 

серед  фізичних осіб  - нерезидентів, 

одиниць
 

Х  

6 Кількість акцій або інвестиційних 
сертифікатів,  що  знаходяться в обігу 

серед  фізичних осіб  - резидентів, 
одиниць

 

Х  

7 Кількість акцій або інвестиційних 

сертифікатів,  що  знаходяться в обігу 
серед  юридичних осіб - нерезидентів, 

одиниць
 

Х  

8 Кількість акцій або інвестиційних 

сертифікатів,  що  знаходяться в обігу 

серед  юридичних осіб - резидентів,  
одиниць

 

Х  

9 Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. 
юридичних осіб -  резидентів

 Х  

10 Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. 

юридичних осіб -  нерезидентів
 Х  

11 Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. 

фізичних  осіб  - резидентів
 Х  

12 Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. 

фізичних  осіб  - нерезидентів
 Х  

13 Вартість чистих активів у розрахунку 

на одну акцію або  інвестиційний 

сертифікат, грн./один. (ряд.3/ряд .4) 

  

14 Номінальна вартість одного  цінного  
папера 

Х  

 

655 371 926.00 грн.

551 895 960.00 грн.

103 475 966.00 грн.

6042

0

0

0

6042

1

0

0

0

17126.1115524661

10 000.00 грн.



Перелік інвестицій в цінні папери

Інформація про склад, структуру та вартість активів  фонду

Емітент 

(ЄДРПОУ) Назва Емітента ISIN
Кількість 

ЦП 

Ном. 

вартість 

1 ЦП

Загальна 

ном. 

вартість

Загальна 

оцінна 

вартість

Частка в 

загальній 

бал. 

вартості 

активів 

фонду (%)

Види цінних 

паперів

Частка від 

загального 

обсягу 

емісії або 

статутного 

капіталу 

емітента

(%) 

назва 

організатор

а торгівлі, 

бірж.курс 

якого взято

Дата 

погашення 

ЦП (для 

боргових 

строкових 

цінних 

паперів

ПАТ "Закритий недиверсифІкований корпоративний ІнвестицІйний фон

"БІЗНЕС АКТИВ"

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

31.12.2019Станом на: року

 Х  Х  Х  Х  Х  Х 17 478 073.16  Х Разом :  Х  Х 2.67

10. Векселі 33718557 ПрАТ з ІІ "БРИКЕТ" АА№20142690

0

1 6 320 000.00 6 320 000.00 5 814 970.00 0.89 0 20.02.2018

35267722 ТОВ "ТЕХНОЛОГІЯ-ІНВЕСТ" АА№26171480

0

1 6 000 000.00 6 000 000.00 4 791 982.26 0.73 0 02.04.2019

35608659 ТОВ "НВФ "Будінвестсервіс" АА№23099960

0

1 14 200 000.00 14 200 000.00 6 871 120.90 1.05 0 28.06.2019



Грошові кошти  на розрахунковому рахунку та/або  депозитних вкладах у банківських установах

ПАТ "Закритий недиверсифІкований корпоративний ІнвестицІйний фон

"БІЗНЕС АКТИВ"

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

31.12.2019Станом на: року

Сума грошових коштів Дохід за депозитним

рахунком (%)

Термін зберіганняN

з/

п Вид

рахунку
У

гривнях

В

іноземній

валюті

Назва

валюти

Наймену вання

банку

МФО

банку
Вклади

У

гривнях

Вклади В

іноземній

валюті

Дата

початку

зберігання

Дата

закінчення

зберігання

Частка у

загальній

балансовій

вартості

активів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

142.34 Гривня0.00 ПАТ "АКБ "Конкорд" 307305 0 0 0.00поточний

Разом: 142.34 0.00XXXXXXXX

142.34 0.000У тому числі 

кошти, на які 

поширюються 

вимоги щодо 

структури активів 

XXXXXXXX



Перелік інвестицій у банківські метали

ПАТ "Закритий недиверсифІкований корпоративний ІнвестицІйний фон

"БІЗНЕС АКТИВ"

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

31.12.2019Станом на: року

Назва банківської установи
МФО

банку

Вид

банківського

металу

Кількість

банківського

металу (унція)

Ставка НБУна

банківський

метал

(грн/10унцій)

Балансова

вартість (грн.)

Частка у загальній

балансовій вартості

активів

(%)

Офіційний (обліковий) 

курс Національного 

банку на банківський 

метал (грн/10 унцій)

Оцінна вартість 

(грн)

Всього: 0.00 грн. 0.00
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Перелік інвестицій в об`єкти нерухомого майна 

Довідка про склад,  структуру та вартість  активів   фонду

ПАТ "Закритий недиверсифІкований корпоративний ІнвестицІйний фон

"БІЗНЕС АКТИВ"

корпоративний закритий строковий недиверсифікований

31.12.2019Станом на: року

Найменування об'єкта нерухомого майна Місцезнаходження об'єкта нерухомості Оцінна вартість (грн)

Частка у 
загальній 
балансовій 
вартості 
активів (%)

Об'єкти нерухомого майна

Всього: 0.00 грн. 0.00
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Перелік інших інвестицій

Об`єкт інвестування (по кожному об’єкту

окремо)

Предмет інвестицій Оцінна вартість (грн.) Частка у загальній балансовій

вартості активів (%)

ТОВ "ІНВЕСТ ЕНЕРДЖИ АУЛИ" 178 911 054.00 грн. 27.299корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні 
папери, формах)

ТОВ "СОЛАР ЕНЕРДЖИ ПАВЛОГРАД" 160 850 000.00 грн. 24.543корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні 
папери, формах)

ТОВ "ІНВЕСТ ЕНЕРДЖИ ПОКРОВ" 212 269 386.00 грн. 32.389корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні 
папери, формах)

Разом: 552 030 440.00 грн. 84.23
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6. Дебіторська заборгованість 

Код за

ЄДРПОУ
дебітора

Найменування

дебітора

Предмет

заборгованості

Підстави

виникнення

заборгованості

(назва

договору, угоди

тощо)

Розмір

забезпечення

(у разі

наявності)

Дата

виникнення

дебіторської

заборгованості

Планова дата

погашення

дебіторської

заборгованос

ті

Вартість (грн) Частка у

загальній

балансовій

вартості

активів (%)

0.0542313887 ТОВ "ІНВЕСТ 

ЕНЕРДЖИ 

ПОКРОВ"

18.07.2018 17.07.2020 350000Грошові кошти 0

13.0335267722 ТОВ 

"ТЕХНОЛОГІЯ-

ІНВЕСТ"

27.12.2017 26.12.2020 85414270.5Грошові кошти БВ-191017/4 0

0.0242313887 ТОВ "ІНВЕСТ 

ЕНЕРДЖИ 

ПОКРОВ"

18.07.2018 17.07.2020 99000Грошові кошти 0

85863270.5Разом:

  Керівник компанії з

  управління активами                 _______________________                                                              __________________

                                                                 (підпис)                                                                                                      (П.І.Б.)

                                                                   М.П.

  Головний бухгалтер компанії

  з управління активами              ________________________                                                          ___________________

                                                           (підпис)                                                                                                     (П.І.Б.)

Сосновський

Христинченко О.М.

13.10


