
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Проспект емісії інвестиційних сертифікатів 
Відкритого диверсифікованого пайового  

інвестиційного фонду “Магістр – фонд збалансований ” 
Товариства з обмеженою відповідальністю 

“Компанія з управління активами ”Магістр” 
(прилюдна пропозиція) 

 
із змінами від 12.06.2007 року 
із змінами від 14.02.2008 року 
із змінами від 22.04.2008 року 
із змінами від 10.07.2008 року 
із змінами від 16.09.2008 року 
із змінами від 21.01.2009 року 
із змінами від 27.05.2009 року 
із змінами від 09.06.2009 року 
із змінами від 03.08.2009 року 
із змінами від 22.10.2009 року 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Київ 2007 р. 
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1. Характеристика компанії з управління активами: 
 
1.1. Повне найменування компанії з управління активами: Товариство з обмеженою 

відповідальністю “Компанія з управління активами “Магістр” 
1.2. Скорочене найменування компанії з управління активами:  ТОВ “КУА “Магістр” 

          1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  34730685 
1.4. Організаційно-правова форма компанії з управління активами: товариство з 

обмеженою відповідальністю 
1.5. Місцезнаходження: 01004, Україна, м. Київ, вул., Червоноармійська, буд. 5, 6- поверх, 

блок -Д 
          1.6. Тел./факс: 235-54-37;  494-24-22; 494-24-23 

1.7. Адреса електронної пошти: contact@am-magister.com.ua. 
1.8. Дата державної реєстрації компанії з управління активами: 05.12.2006 р.  
1.9. Орган, що здійснив державну реєстрацію: зареєстровано Печерською районною у 

місті Києві державною адміністрацією   
1.10. Повне найменування та реєстраційні коди за ЄДРІСІ інститутів спільного інвестування, 
активами яких компанія з управління активами здійснює управління, та/або створених нею, дата та 
номери свідоцтв про внесення їх до ЄДРІСІ: 
 
N 
п/п 

Повне найменування 
інвестиційного фонду, активами 
якого управляє КУА, та/ або 
створеного нею 

Реєстраційний код за ЄДРІСІ 
інвестиційного фонду, активами 
якого управляє КУА, та/ або 
створеного нею 

Дата та номер свідоцтва 
про внесення 
інвестиційного фонду до 
ЄДРІСІ 

1 Закритий недиверсифікований 
венчурний пайовий 
інвестиційний фонд 

“Єврогазфонд” 

233584 Від 27.02.2007 р. №584 

2 Відкритий диверсифікований 
пайовий інвестиційний фонд 

“Магістр – фонд збалансований” 

211630 Від 17.04.2007 р. №630 

3 Відкрите акціонерне товариство 
“Закритий недиверсифікований 
корпоративний інвестиційний 

фонд ”Магістр – фонд 
високоліквідних акцій” 

132720 Від 27.07.2007 р. №720 

4 Відкрите акціонерне товариство 
“Закритий недиверсифікований 
корпоративний інвестиційний 

фонд ”Магістр – фонд дохідний” 

132770 Від 11.09.2007 р. №770 

5 Відкрите акціонерне товариство 
“Закритий  недиверсифікований 
корпоративний інвестиційний 

фонд “Магістр-фонд енергетики” 

132964 Від 18.02.2008 р. №964 

1.11. Відомості про посадових осіб: 

 
Посада 

 
П. І. Б. 

 
Освіта 

 
Кваліфікація 

Пряме та/або опосередковане володіння 
часткою в статутному капіталі компанії 
з управління активами (відсотки щодо 
кожного)  

Директор Січкар Сергій 
Володимирович 

вища Магістр з 
фінансів 

10 % 

Головний 
бухгалтер 

Чиркіна Віра 
Олександрівна 
 

вища Фахівець з 
планування та 
економіки 

не має 

mailto:contact@am-magister.com.ua.
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1.12. Перелік засновників із зазначенням частки в статутному капіталі компанії з 

управління активами: 
 

П.І.Б. Частка у статутному  
капіталі Компанії (%) 

Мельник Андрій Павлович          Частка у розмірі 3 139 530, 00 (три мільйони сто тридцять 
дев’ять тисяч п’ятсот тридцять 00 коп.) гривень, що 
дорівнює 10 % (десять) відсотків від розміру статутного 
капіталу 

Губанов Олег Вячеславович  Частка у розмірі 3 139 530, 00 (три мільйони сто тридцять 
дев’ять тисяч п’ятсот тридцять 00 коп.) гривень, що 
дорівнює 10 % (десять) відсотків від розміру статутного 
капіталу 

Баланда Олег Іванович Частка у розмірі 6 279 060, 00 (шість мільйонів двісті 
сімдесят дев’ять тисяч шістдесят 00 коп.) гривень, що 
дорівнює 20 % (двадцять) відсотків від розміру статутного 
капіталу 

Раздорожний Валерій Вікторович Частка у розмірі 9 418 590, 00 (дев’ять мільйонів чотириста 
вісімнадцять тисяч п’ятсот дев’яносто 00 коп.) гривень, що 
дорівнює 30 % (тридцять) відсотків від розміру статутного 
капіталу Товариства 

Січкар Сергій Володимирович Частка у розмірі 3 139 530, 00 (три мільйони сто тридцять 
дев’ять тисяч п’ятсот тридцять 00 коп.) гривень, що 
дорівнює 10 % (десять) відсотків від розміру статутного 
капіталу 

Чіп Олег Олександрович Частка у розмірі 3 139 530, 00 (три мільйони сто тридцять 
дев’ять тисяч п’ятсот тридцять 00 коп.) гривень, що 
дорівнює 10 % (десять) відсотків від розміру статутного 
капіталу 

Павліченко Ростислав Васильович Частка у розмірі 3 139 530, 00 (три мільйони сто тридцять 
дев’ять тисяч п’ятсот тридцять 00 коп.) гривень, що 
дорівнює 10 % (десять) відсотків від розміру статутного 
капіталу 

 
Пункт 1.13. Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів “Відомості про пов’язаних осіб компанії з 
управління активами” викласти в такій редакції: 

 
1.13. Відомості про пов’язаних осіб компанії з управління активами: 

Інформація про власників та керівника КУА 
 

Група № 
п/п 

Повна назва  юр. особи – 
власника  (акціонера, 
учасника) заявника чи 
П.І.Б. фіз. особи – власника 
(акціонера, учасника)  та 
посадової особи заявника  

Ідентифікаційни
й код за 
ЄДРПОУ 
юр. особи- 
власника   
заявника або 
ідентифікаційний 
номер фіз. особи 

Місцезнаходження юр. особи 
чи паспортні дані фіз. особи, 
щодо якої подається 
інформація 

Частка 
в стат. 
фонді 
КУА, % 

1 2 3 4 5 6 
А  Власники –фізичні особи    
 
 

 Мельник Андрій 
Павлович 
 

2320605077 КО №056609, виданий 
Октябрським РВ ПМУ УМВС 
України в Полтавській обл., 
21.01.2000 р., адреса: м. Київ, 
вул. Гусовського, 11/11, кв.6, 

10% 

  Губанов Олег 2702903398 МО №177771, виданий 10% 
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Вячеславович 
 

Дніпровським РВ ХМУ УМВС 
України в Херсонській обл., 
31.07.1996 р., за адреса: м. 
Київ, вул. Анрі Барбюса, 51/1, 
кв. 46 

  Баланда Олег Іванович 2327903276 МО № 372950, виданий 
Комсомольським ГВХМУ 
УМВС України в Херсонської 
обл., 14.07.1997 р., адреса: м. 
Київ, вул. Арсенальна, буд. 15, 
кв. 8-9 

20% 

  Раздорожний Валерій 
Вікторович 

2383304396 КО № 046501, виданий 
Полтавським РВ УМВС 
України в Полтавській обл., 
25.01.2000 р., адреса: м. Київ, 
вул. Горького, буд. 104, кв. 67 

30% 

  Січкар Сергій 
Володимирович 

2927703113 СН № 355009, виданий 
Дніпровським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві, 14.11.1996 
р., адреса: м. Київ, вул. Петра 
Вершигори, буд. 3, кв. 168 

10% 

  Чіп Олег Олександрович 2415918396 КН № 413604, виданий 
Октябрським РВ ПМУ УМВС 
України в Полтавській обл., 
11.06.1997 р., адреса: м. 
Полтава, вул. Леніна, буд. 59/2, 
кв. 36 

10% 

  Павліченко Ростислав 
Васильович 

2643405117 КН № 491589, виданий 
Октябрським РВ ПМУ УМВС 
України в Полтавській обл., 
28.10.1997 р., адреса: м. Київ, 
вул. Рейтарська, буд. 31/16, кв. 
34 

10% 

Б  Власники – юридичні особи    
  немає    
  Усього:   100% 

В  
Керівник КУА 

   

  
Січкар Сергій 
Володимирович 

2927703113 СН 355009, виданий 
Дніпровським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві, 14.11.96 р. 
Прописаний: м. Київ, вул. 
П.Вершигори 3, кв.168. 

10% 

 
Інформація про пов’язаних осіб засновників заявника  - фізичних осіб 

N 
п/п 

П.І.Б. фізичної 
особи 
засновника 
заявника та її  
прямих родичів, 
та інших 
пов’язаних осіб. 

Іденти
фікаці
йний 
код  

Символ 
юр. осо-
би щодо 
якої 
існує 
пов’язані
сть * 

Ідентифіка
ційний код 
за 
ЄДРПОУ 
юр. особи, 
щодо якої 
існує 
пов’язаніст
ь 

Назва юр. 
особи, 
щодо якої 
існує 
пов’язаніст
ь 

Місцезнаход
ження юр. 
особи, щодо 
якої існує 
пов’язаність 

Частка в 
стат.  
фонді 
(капіталі) 
пов’язано
ї особи % 

Поса
да в 
пов’я
заній 
особі 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Мельник 23206 К 34730685 Товариство Україна, 10% Нема
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Андрій 
Павлович 

 

05077 з 
обмеженою 
відповідаль

ністю 
“Компанія 

з 
управління 
активами  
“Магістр” 

Київ, вул. 
Червоноармі
йська, буд. 5, 
6-поверх, 
блок - Д. 

 

є 

2 прямі родичі 
Мельника 
Андрія 
Павловича 
пов’язаності не 
мають 

--- --- --- --- --- --- --- 

3 Губанов Олег 
Вячеславович  
 

27029
03398 

К 34730685 Товариство 
з 

обмеженою 
відповідаль

ністю 
“Компанія 

з 
управління 
активами  
“Магістр” 

Україна, 
Київ, вул. 
Червоноармі
йська, буд. 5, 
6-поверх, 
блок - Д. 
 

10% Нема
є 
 

4 прямі родичі 
Губанова 
Олега 
Вячеславовича  
пов’язаності не 
мають  

--- --- --- --- --- --- --- 

5 Баланда Олег 
Іванович 

23279
03276 

К 34730685 Товариство 
з 
обмеженою 
відповідаль
ністю 
“Компанія 
з 
управління 
активами  
“Магістр” 

Україна, 
Київ, вул. 
Червоноармі
йська, буд. 5, 
6-поверх, 
блок - Д. 
 

20% Немає 

6 Баланда Олег 
Іванович 

23279
03276 

І 34807946 Закрите 
Акціонерне 
Товариство 
“СТРАХОВ
А 
КОМПАНІЯ 
”КАПІТАЛ – 
СТРАХУВА
ННЯ” 

Україна, 
Київ, вул. 
Кудрі Івана, 
буд. 16 А 
 

99,98% Голов
а 
нагляд
ової 
ради 

7 прямі родичі 
Баланди Олега 
Івановича 
пов’язаності не 
мають 

--- --- --- --- --- --- --- 

8 Раздорожний 
Валерій 

23833
04396 

К 34730685 Товариство 
з 

Україна, 
Київ, вул. 

30% Немає 
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Вікторович обмеженою 
відповідаль
ністю 
“Компанія 
з 
управління 
активами  
“Магістр” 

Червоноармі
йська, буд. 5, 
6-поверх, 
блок - Д. 
 

9 прямі родичі 
Раздорожного 
Валерія 
Вікторовича 
пов’язаності не 
мають 

--- --- --- --- --- --- --- 

10 Січкар Сергій 
Володимирови
ч 

29277
03113 

К 34730685 Товариство 
з 
обмеженою 
відповідаль
ністю 
“Компанія 
з 
управління 
активами  
“Магістр” 

Україна, 
Київ, вул. 
Червоноармі
йська, буд. 5, 
6-поверх, 
блок - Д. 
 

10% Дирек
тор 

11 прямі родичі 
Січкаря Сергія 
Володимирови
ча пов’язаності 
не мають 

--- --- --- --- --- --- --- 

12 Чіп Олег 
Олександрови
ч 

24159
18396 

К 34730685 Товариство 
з 
обмеженою 
відповідаль
ністю 
“Компанія 
з 
управління 
активами  
“Магістр” 

Україна, 
Київ, вул. 
Червоноармі
йська, буд. 5, 
6-поверх, 
блок - Д. 
 

10% Немає 

13 прямі родичі 
Чіп Олега 
Олександрови
ча пов’язаності 
не мають 

--- --- --- --- --- --- --- 

14 Павліченко 
Ростислав 
Васильович 

26434
05117 

К 34730685 Товариство 
з 
обмеженою 
відповідаль
ністю 
“Компанія 
з 
управління 
активами  
“Магістр” 

Україна, 
Київ, вул. 
Червоноармі
йська, буд. 5, 
6-поверх, 
блок - Д. 
 

10% Немає 

15 прямі родичі 
Павліченка 
Ростислава 

--- --- --- --- --- 10% --- 
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Васильовича 
пов’язаності не 
мають 

* т – торговці цінними паперами, р – незалежні реєстратори, к – компанії з управління активами, д – депозитарії, з – 
зберігачі, о – організатори торгівлі, н – незалежні оцінювачі майна, а – аудитори, і – інше господарське товариство  
(якщо частка  особи в ньому перевищує 20%) 
 

Інформація про юридичних осіб, у яких власники заявника – юридичні особи –  беруть участь  
N 
п/п 

Ідентифікаційн
ий код за 
ЄДРПОУ 
власників 

Символ юр. 
особи щодо 
якої існує 
пов’язаніст
ь*  

Ідентифікаційни
й код за 
ЄДРПОУ 
юр. особи щодо 

якої існує 
пов’язаність 

Повна назва 
юр. особи 
щодо якої 
існує 
пов’язаність 

Місцезнаходження 
юр. особи щодо 
якої існує 
пов’язаність 

Частка у 
статут. 
фонді 
(капіталі), 
%  

1 2 3 4 5 6 7 
 - - - - - - 
* т – торговці цінними паперами, р – незалежні реєстратори, к – компанії з управління активами, д – депозитарії, з – 
зберігачі, о – організатори торгівлі, н – незалежні оцінювачі майна, а – аудитори, і – інше господарське товариство  
(якщо частка  особи в ньому перевищує 20%) 

 
Інформація про осіб, які володіють більш ніж 20% статутного фонду  

юридичних осіб - засновників  заявника 
N п/п Ідентифі

каційний 
код за 
ЄДРПОУ 
власника 

Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ 
юр. особи або 
ідентифікаційний номер 
фіз. особи–учасника 
власника КУА 

Повна назва юр. 
особи або П.І.Б. 
фіз. особи - 
учасника власника 
КУА 

Місцезнаходження 
юр. особи або 
паспортні дані фіз. 
особи - учасника 
власника КУА 

Частка у 
статут. 
фонді 
(капіталі), 
% 

1 2 4 5 6 7 
 - - - - - 

 
Інформація про юридичних осіб, в яких заявник  бере участь  

N 
п/п 

Ідентифікацій
ний код за 
ЄДРПОУ 
КУА 

Символ юр. 
особи щодо 
якої існує 
пов’язаність*  

Ідентифікаційн
ий код за 
ЄДРПОУ юр. 
особи щодо 
якої існує 
пов’язаність 

Повна назва юр. 
особи щодо якої 
існує пов’язаність 

Місцезнаходже
ння юр. особи 
щодо якої існує 
пов’язаність 

Частка 
у 
статут. 
фонді 
(капіта
лі), % 

1 2 3 4 5 6 7 
 34730685 Т 35142355 Товариство з 

обмеженою 
відповідальністю 

“Фінансова 
компанія ”Магістр 

– інвест” 

Україна, м. 
Київ, вул. 
Червоноармійсь
ка, буд. 5, 6-
поверх, блок – 
Д, кімната 1. 

19,99% 

 34730685 І 35142575  Відкрите 
акціонерне 
товариство 
“Закритий 

недиверсифіковани
й корпоративний 

інвестиційний 
фонд ”Магістр – 

фонд 
високоліквідних 

акцій”  

Україна, м. 
Київ, вул. 
Червоноармійсь
ка, буд. 5, 6-
поверх, блок – 
Д 
  

26,36% 
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 34730685 І 35266247 Відкрите 
акціонерне 
товариство 
“Закритий 

недиверсифіковани
й корпоративний 

інвестиційний 
фонд ”Магістр – 
фонд дохідний” 

Україна, м. 
Київ, вул. 
Червоноармійсь
ка, буд. 5, 6-
поверх, блок – 
Д 
 

6,88% 

* т – торговці цінними паперами, р – незалежні реєстратори, к – компанії з управління активами, д – депозитарії, з – 
зберігачі, о – організатори торгівлі, н – незалежні оцінювачі майна, а – аудитори, і – інше господарське товариство  
(якщо частка  особи в ньому перевищує 5%) 

 
Інформація про пов’язаних осіб керівника заявника 

N 
п/п 

П.І.Б. 
керівника 
КУА та 
його 
прямих 
родичів 

Іденти
фікаці
йний 
номер 

Симво
л юр. 
осо-би 
щодо 
якої 
існує 
пов’яз
аність 
* 

Ідентифіка
ційний код 
за 
ЄДРПОУ 
юр. особи 
щодо якої 
існує 
пов’язаніс
ть 

Повна назва юр. 
особи щодо якої 
існує пов’язаність 

Місцезнах
одження 
юр. особи 
щодо якої 
існує 
пов’язаніс
ть 

Частка 
в стат.  
фонді(
капітал
і),  
пов’яза
ної 
особи 
% 

Посада 
в 
пов’яза
ній 
особі 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Січкар 

Сергій 
Володими
рович 

292770
3113 

K 34730685 Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
“Компанія з 
управління 
активами  “Магістр” 

Україна, 
Київ, вул. 
Червоноар
мійська, 
буд. 5, 6-
поверх, 
блок - Д. 
 

10% Директ
ор 

2 Січкар 
Ольга 
Василівна  

--- --- --- --- --- 
 

--- --- 

* т – торговці цінними паперами, р - незалежні реєстратори, к - компанії з управління активами, д - депозитарії, з – 
зберігачі, о – організатори торгівлі, н – незалежні оцінювачі майна, а – аудитори, і – інше  господарське товариство 
(якщо частка  особи чи групи пов’язаних з нею осіб в ньому перевищує 20%) 

 
2. Характеристика  пайового інвестиційного фонду:  

 
2.1. Повне найменування: Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд 

“Магістр – фонд збалансований” Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з 
управління активами ”Магістр”.  

2.2. Скорочене найменування: ВДПІФ “Магістр – фонд збалансований” ТОВ “КУА 
”Магістр” 

2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ : 211630  
2.4. Дата свідоцтва про внесення в ЄДРІСІ : 17.04.2007 року   
2.5. Номер свідоцтва про внесення в ЄДРІСІ : № 630 
2.6.Термін досягнення нормативів діяльності Фонду: 09.10.2007 року відповідно до 

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2024. 
 

3. Дані про голову та членів Спостережної Ради інвесторів Фонду: 
 
Спостережна Рада інвесторів Фонду на момент затвердження даного Проспекту емісії не 

сформована.  
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4. Регламент Фонду: 
Текст Регламенту Фонду, зареєстрований реєструвальним органом від 17.04.2007 р.: 

                                                                                                  «ЗАТВЕРДЖЕНО» 
Загальними зборами учасників  

Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «МАГІСТР» 

Протокол №6  від  06 березня 2007 р. 
 

Р Е Г Л А М Е Н Т 
Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду 

 “Магістр-фонд збалансований” 
Товариства з обмеженою відповідальністю 

 «Компанія з управління активами «Магістр» 
 
1. Відомості про Фонд: 

1.1. Повне найменування пайового інвестиційного фонду: Відкритий диверсифікований 
пайовий інвестиційний фонд «Магістр-фонд збалансований» Товариства з 
обмеженою відповідальністю  «Компанія з управління активами «Магістр», (далі 
– Фонд). 

1.2. Тип фонду: відкритий. 
1.3. Вид фонду: диверсифікований. 
1.4. Скорочена назва Фонду: ВДПІФ «Магістр-фонд збалансований» ТОВ «КУА 

«Магістр». 
1.5. Повне та скорочене найменування є рівнозначними. 
1.6. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів: прилюдна пропозиція. 
1.7. Фонд вважається створеним з дати його реєстрації у Єдиному державному реєстрі 

інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ). 
 

2. Відомості про компанію з управління активами:  
2.1. Повне найменування компанії з управління активами: Товариство з обмеженою 

відповідальністю “Компанія  з управління активами “МАГІСТР", (далі – Компанія); 
2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34730685; 
2.3. Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 5, 6-поверх, блок – 

Д; 
2.4. Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію компанії з управління 

активами як суб’єкта господарської діяльності: 05.12.2006р., Печерська районна у місті 
Києві державна адміністрація. 

2.5. Телефон/факс: 235-54-37, 494-24-22, 49424-23; 
2.6. Серія, номер, дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами – 

серія АВ № 189947 від 19.01.2007р., рішення ДКЦПФР № 53, від 19.01.2007 р. 
2.7. Керівник виконавчого органу Компанії – Директор, Січкар Сергій Володимирович 
 

3. Участь у пайовому інвестиційному фонді. 
3.1. Учасником пайового інвестиційного фонду є інвестор – юридична або фізична особа, 

яка придбала інвестиційний сертифікат цього Фонду. 
3.2. Участь у Фонді засвідчується випискою з рахунку у цінних паперах учасника Фонду у 

Зберігача. 
 
4. Порядок утворення, склад, компетенція та порядок здійснення діяльності 

Спостережної (наглядової) ради інвесторів. 
4.1. Спостережна рада інвесторів Фонду (далі – Рада) є виборним колегіальним органом, 

що утворюється з числа інвесторів Фонду з метою нагляду за: виконанням 
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інвестиційної декларації, зберіганням активів Фонду, проведенням аудиторської 
перевірки діяльності Фонду та оцінки майна Фонду. Порядок скликання, компетенція, 
голосування та інші питання щодо діяльності Ради встановлюються Положенням про 
Спостережну Раду.  

4.2. Інвестор має право бути включеним до складу  Ради або призначити свого 
представника за умови придбання (володіння) ним інвестиційних сертифікатів Фонду 
у кількості 500 (п’ятсот) штук. 

4.3. До виключної компетенції Ради належить: 
- обрання та переобрання Голови Ради та секретаря Ради; 
- затвердження Положення про Спостережну Раду; 
- затвердження рішення про розірвання Договорів зі зберігачем, депозитарієм,  аудитором та 
незалежним оцінювачем майна Фонду; 
- затвердження змін до регламенту та інвестиційної декларації Фонду. 
4.4. Рада має право приймати рішення з усіх інших питань, що спрямовані на досягнення 

мети її створення з урахуванням обмежень встановлених законодавством. 
4.5. Кількісний склад Ради визначається інвесторами на першому засіданні та не може бути 

меншим за 3 особи. У разі небажання учасника Фонду входити до складу Ради він 
може письмово делегувати свої повноваження іншому інвестору згідно чинного 
законодавства України, або за письмовою заявою відмовитися від участі у Раді. 

4.6. Компанія після виконання Фондом вимог чинного законодавства України щодо 
мінімального обсягу активів для пайових фондів та наявності необхідної кількості осіб, 
які мають право увійти до складу Ради, повинна скликати перше засідання Ради. 

4.7. Скликання першого засідання Ради здійснюється Компанією на підставі даних про 
власників інвестиційних сертифікатів Фонду на день виконання Фондом вимог п.4.6. 
цього Регламенту. Компанія повинна сповістити осіб, що мають право бути 
включеними до складу Ради, не менше ніж за 7 днів до початку зборів. 

4.8. Голосування на засіданні Ради можуть здійснювати лише власники інвестиційних 
сертифікатів Фонду або їх уповноважені представники, повноваження яких мають 
бути підтверджені довіреністю, засвідченою підписом керівника та печаткою 
юридичної особи – інвестора Фонду. Уповноважений представник Компанії та 
зберігача можуть брати участь в засіданні Ради з правом дорадчого голосу. 

4.9. На першому засіданні інвесторів обов’язковим питанням порядку денного є обрання зі 
складу інвесторів, які мають право входити до складу Ради, Голови Ради та секретаря 
Ради. До моменту обрання Голови Ради засідання веде уповноважений представник 
Компанії, який передає свої повноваження по веденню засідання обраному Голові 
Ради одразу після голосування з питання його обрання. При цьому Компанія 
зобов’язана поставити питання про обрання Голови Ради першим у порядку денному. 

4.10. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у 
разі участі в голосуванні членів Ради, що в сукупності володіють не менше як двома 
третинами голосів Ради. Кожен Член Ради має тільки один голос. Порядок 
голосування встановлюється Положенням про Спостережну раду. Порядок скликання 
та проведення засідань Ради встановлюється Положенням про Спостережну раду, яке 
затверджується Радою на її першому засіданні та засвідчується підписами всіх її членів 
та печаткою Компанії. 

4.11. Чергові засідання Ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на 
рік. Скликання Ради здійснюється Головою Ради (або Компанією у випадку, якщо це – 
перше засідання Ради), який зобов’язаний сповістити членів Ради не менше ніж за 7 
днів до дня проведення засідання. Порядок скликання та проведення засідань Ради 
встановлюється Положенням про Спостережну раду, яке затверджується Радою на її 
першому засіданні та засвідчується підписами всіх її членів та печаткою Компанії.  

4.12. Ініціатором позачергових зборів Ради може виступити будь-хто з членів Ради, аудитор, 
зберігач, незалежний оцінювач майна, Компанія, або інвестори, які в сукупності 
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володіють не менше 30% інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу. 
Голова Ради має провести таке засідання не раніше ніж за 7 та не пізніше ніж за 10 
днів з моменту отримання письмової вимоги (копія якої надсилається Компанії) від 
осіб, що зазначені в цьому пункті. 

4.13. У разі невиконання Головою Ради вимог п 4.11 цього регламенту, Компанія 
зобов`язана скликати позачергові збори Ради протягом 5-ти днів після закінчення 
терміну, встановленого п.4.11.  

4.14. Голова Ради може бути переобраний за рішенням Ради в будь-який момент. 
4.15. Протокол засідання Ради складається не пізніше 2 днів після проведення її засідання та 

надається керівнику Компанії. У протоколі засідання зазначаються: 
- місце та дата його проведення;  
-особи, які брали участь у засіданні, порядок денний засідання; 
-питання, винесені на голосування, результати голосування із зазначенням членів ради, які 
голосували з кожного питання; 
- прийняті рішення. 
4.16. Протокол засідання Ради підписується Головою Ради та секретарем Ради. Рішення 

Ради з питань, віднесених до їх компетенції та які не суперечать чинному 
законодавству України, є обов’язковими для виконання посадовими особами Компанії. 
Персональну відповідальність за виконання рішень Ради несе керівник Компанії. 
Компанія у разі незгоди з рішенням Ради має право надавати їй письмові зауваження. 
В такому випадку Компанія чи керівник Компанії не може нести відповідальність про 
наслідки виконання рішень Ради  щодо яких є зауваження. 

4.17. Збитки, завдані активам Фонду внаслідок невиконання або неналежного виконання 
рішень Ради, відшкодовуються Компанією в повному обсязі. Компанія не несе 
відповідальності коли невиконання або неналежне виконання Рішень Ради  
спричинено  наступними обставинами: 

- зміна кон’юнктури ринка цінних паперів, нерухомості, банківських металів, у наслідок чого 

укладення  угод стає недоцільним; 

- відмова контрагента від укладення або виконання угод.   

4.18. До моменту формування Ради її функції виконує уповноважений орган Компанії. 
 

5. Порядок визначення розміру винагороди та покриття витрат, пов`язаних з діяльністю 
Фонду, що можуть бути сплачені Компанії. 
5.1. Винагорода Компанії сплачується грошовими коштами. Винагорода компанії нараховується 
щомісячно. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди 
Компанії за рік. 
5.2. Винагорода Компанії встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду.  
5.3. Граничний розмір винагороди Компанії не може перевищувати 3,5 відсотків середньої 
вартості чистих активів Фонду, який перебуває в управлінні протягом фінансового року. 
5.4. 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, засвідчених зберігачем активів Фонду. 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.  
5.5. Крім винагороди Компанії, за рахунок активів Фонду сплачуються також: 
-винагорода зберігачу активів Фонду; 
-винагорода аудитору;  
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- винагорода торговцю цінними паперами; 
-реєстраційні послуги;  
-розрахунково-касове обслуговування Фонду банком; 
- нотаріальні послуги;  
- послуги депозитарію;  
- оплата вартості  публікації  обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду; 
- 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);  
-орендна плата; 
-витрати, пов`язані з обслуговуванням учасників Фонду. 
     Визначені витрати не повинні перевищувати  5% (п’ять відсотків)  середньорічної вартості 
чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативних актів 
ДКЦПФР. 
5.8. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений розмір, здійснюються Компанією за 
власний рахунок. 
 
6. Інвестиційні сертифікати Фонду: порядок, терміни розміщення та викупу інвестиційних 
сертифікатів Компанією на вимогу інвесторів. 
6.1. Інвестиційний сертифікат Фонду є іменним цінним папером, який випущено в 
бездокументарній формі. Інвестиційний сертифікат Фонду надає (відповідно до діючого 
законодавства України та цього Регламенту): 
-право власності учасника на частку активів Фонду; 
-право на отримання грошової компенсації при  ліквідації Фонду. 
- інші права предбачені  Регламентом Фонду та чиним законодавством. 
6.2. Кожний інвестиційний сертифікат Фонду надає кожному власникові однакові права. 
6.3. Кількість інвестиційних сертифікатів може визначатися лише цілим числом (не може бути 
виражена дробовим числом). 
6.4. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються виключно шляхом прилюдної пропозиції. 
Термін, встановлений для досягнення нормативів діяльності Фонду, визначається проспектом 
емісії, але не повинен перевищувати шести місяців з дня реєстрації Фонду в ЄДРІСІ. 
6.5. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються виключно за грошові кошти. Не допускається 
оплата інвестиційних сертифікатів у розстрочку. 
6.6. Випуск Компанією похідних цінних паперів на основі інвестиційних сертифікатів не 
дозволяється. 
6.7. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду можливе серед юридичних та фізичних осіб.  
6.8. Розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Компанією, яка  для 
цього може  залучати торговця цінними паперами. 
6.9. Після визнання Фонду таким, що відбувся, інвестиційні сертифікати Фонду викуповуються 
Компанією кожен робочий день, у разі подання інвестором заявки на викуп. Такий викуп 
здійснюється за рахунок грошових коштів Фонду.  
6.10. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються відповідно до проспекту 
емісії інвестиційних сертифікатів Фонду та не раніше дати прийняття ДКЦПФР рішення про 
відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів. 
6.11. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду не відкликаються. 
6.12. У заявці на викуп цінних паперів зазначається кількість інвестиційних сертифікатів, що 
пропонуються до викупу. 
6.13. Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання 
інвестиційних сертифікатів та датою зарахування інвестиційних сертифікатів на рахунок у 
цінних паперах інвестора у обраного їм зберігача не повинен перевищувати 7 календарних днів, а 
строк між подачею учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів та здійснення 
грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати 7 календарних днів. 
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6.14. Інвестиційні сертифікати можуть бути конвертовані в інші цінні папери інститутів 
спільного інвестування, управління активами якого здійснює Компанія, на письмову вимогу 
інвестора та згідно положення ДКЦПФР. 
6.15. Зберігач, аудитор, з якими укладені договори на обслуговування Фонду, а також їх 
пов`язані особи не мають права придбавати інвестиційні сертифікати Фонду. 
6.16. Відповідно до діючого законодавства Компанія зобов’язана викупити інвестиційні 
сертифікати Фонду у разі ліквідації Фонду. 
 
7. Напрями інвестицій. 
7.1. Напрями інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації Фонду, яка є невід’ємною 
частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту. 
 
8. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних 
сертифікатів, в тому числі терміни їх визначення.  
 
8.1.Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим “Положенням 
про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування  (пайових та 
корпоративних інвестиційних фондів)”, далі – Положення, затвердженим Рішенням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 липня 2002 № 201. У випадку внесення змін до 
цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінять порядок визначення 
вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного 
законодавства та відповідних нормативних документів.  
8.2. Ринкова вартість належних Фонду цінних паперів, що обертаються більш як на одному 
організаційно оформленому ринку, при розрахунку вартості активів оцінюється за найменшою з 
останніх котировок, визначених на кожному з ринків за попередній місяць у порядку, 
передбаченому законодавством. 
8.3. При оцінці вартості чистих активів Фонду не включається до розрахунку вартості чистих 
активів вартість цінних паперів емітентів, реєстрація випуску яких анульована (скасована) у 
встановленому законодавством порядку. 
8.4. Вартість чистих активів розраховується на кінець кожного робочого дня. 
8.5. Протягом строку, встановленого проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду для 
досягнення нормативів діяльності Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду 
здійснюється за їх номінальною вартістю (у випадках, якщо продаж інвестиційних сертифікатів 
здійснюється через торговців цінними паперами, ця ціна може збільшуватись на суму комісійної 
винагороди торговців цінними паперами). 
8.6. Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються інвестором після досягнення 
Фондом нормативів його діяльності та визнання випуску таким, що відбувся, визначається 
виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату, що встановлюється на день 
подання інвестором заявки на придбання інвестиційних сертифікатів. 
8.7. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викуповуються у інвесторів, визначається виходячи 
з розрахункової вартості інвестиційного сертифіката, що встановлена на день подання інвестором 
заявки на викуп інвестиційного сертифікату. 
8.8. Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката визначається як результат ділення 
загальної вартості чистих активів на кількість інвестиційних сертифікатів, що перебувають в 
обігу на дату розрахунку.  
8.9. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, за якими здійснюються виплати інвесторам при 
ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості чистих активів у розрахунку на один 
інвестиційний сертифікат Фонду, що знаходяться в обігу та встановлена на день прийняття 
рішення про ліквідацію Фонду, скорегованої на кошторис витрат Комісії з припинення. За 
письмовою згодою інвестора і за згодою Компанії можуть бути здійснені виплати інвесторам за 
рахунок активів Фонду інших ніж грошові кошти. 
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8.10. Компанія несе зобов`язання щодо дотримання норм, передбачених цим Регламентом.  
 
9. Заміна Компанії. 
9.1. Заміна Компанії здійснюється у порядку, встановленому нормативними актами Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку у разі: 
- якщо протягом року вартість чистих активів Фонду в розрахунку на один інвестиційний 
сертифікат зменшилася більше ніж на 30 відсотків; 
- якщо протягом року вартість чистих активів Фонду у розрахунку на один інвестиційний 
сертифікат зменшилася від його номінальної вартості більше ніж на 20 відсотків; 
- прийняття Компанією рішення про відмову від діяльності з управління активами створеного 
нею Фонду; 
- анулювання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку виданої Компанії 
ліцензії на провадження діяльності з управління активами; 
- ліквідації Компанії. 
 
10. Порядок припинення діяльності Фонду. 
10.1. Порядок припинення діяльності Фонду та проведення розрахунків з його учасниками регулюється 
чинним законодавством. 
 
12. Заключні положення. 
12.1. Цей Регламент вступає в дію з моменту його реєстрації Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку. 
12.2. Зміни та доповнення до Регламенту затверджуються Спостережною радою Фонду, уразі її 
створення, або уповноваженого органу Компанії та вступають в силу з дня їх реєстрації  
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  
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 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 
Загальними зборами учасників  

Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «МАГІСТР» 

Протокол №6  від  06 березня 2007 р. 
                                                                                                   

Додаток 1                                                             
  до Регламенту Відкритого диверсифікованого  

пайового інвестиційного фонду  
“Магістр-фонд збалансований”  

Товариства з обмеженою відповідальністю 
 «Компанія з управління активами «Магістр» 

 
 

 
Інвестиційна декларація 

Відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду 
 “Магістр-фонд збалансований”  

Товариства з обмеженою відповідальністю 
 «Компанія з управління активами «Магістр» 

 
1. Повне найменування фонду: Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд 
“Магістр-фонд збалансований” Товариства з обмеженою відповідальністю 
 «Компанія з управління активами «Магістр», (далі – Фонд). 
 
2.  Рішення про створення Фонду: Фонд створено згідно з рішенням Загальних Зборів 
учасниківТОВ “КУА “МАГІСТР” (Протокол №6  від  06 березня 2007 року).  
3.    Відомості про Компанію з управління активами: 

 Повне найменування компанії з управління активами: Товариство з обмеженою 
відповідальністю “Компанія  з управління активами “МАГІСТР", (далі – Компанія); 

 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34730685; 
 Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 5, 6-поверх, блок – Д; 
 Дата державної реєстрації та орган, що здійснив реєстрацію компанії з управління 

активами як суб’єкта господарської діяльності: 05.12.2006р., Печерська районна у місті 
Києві державна адміністрація. 

 Телефон/факс: 235-54-37,494-24-22, 494-24-23; 
 Серія, номер, дата видачі ліцензії на здійснення діяльності з управління активами – серія 

АВ № 189947 від 19.01.2007р., рішення ДКЦПФР № 53, від 19.01.2007 р. 
 Керівник виконавчого органу Компанії – Директор, Січкар Сергій Володимирович 

 
4. Мета створення Фонду: Отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного 
інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників 
Фонду. 
 
5. Напрями інвестиційної діяльності: 
Активи, що складають Фонд, призначені для інвестування за наступними напрямками: 
- державні цінні папери, в т.ч. облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик України,  
- облігації місцевих позик - органів місцевого самоврядування, 
- цінні папери іноземних емітентів, в т.ч. акції, облігації та інші боргові зобов’язання іноземних 
держав,  
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- цінні папери підприємств, емітентами яких є резиденти України, в т.ч. акції, корпоративні права 
та облігації, 
- іпотечні цінні папери, 
- ощадні сертифікати та банківські депозити. 
 

Фонд здійснює інвестування в усі галузі народного господарства, з урахуванням обмежень, 
встановлених чинним законодавством України.                                                     

Активи Фонду можуть також складати грошові кошти в національній валюті України та 
іноземній валюті. 
 
6. Ризики, що пов’язані з інвестуванням. 
Ризики, що пов’язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх факторів,  
в тому числі, що пов’язані з: 
- світовими фінансовим кризами; 
- можливістю дефолту держави за своїми зобов’язаннями; 
- банкрутством емітента; 
- змінами світової кон’юнктури на товарних та фінансових ринках; 
- діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин. 

 
7. Структура активів Фонду: 
- кількість цінних паперів одного емітента в портфелі фонду – не більш 10% загального обсягу їх 
емісії. 
- 5 % загального обсягу емісії цінних паперів одного емітента в портфелі фонду – не перевищує 
40% вартості чистих активів фонду. 
- не менш 80% загальної вартості активів фонду – грошові кошти, ощадні сертифікати, облігації, 
а також цінні папери що допущені до торгів на фондовій біржі або у торгівельно-інформаційній 
системі. 
- вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-
інформаційній системі та які не отримали рейтингову оцінку, не може становити більш як 20% 
загальної вартості активів фонду.  
 
8. Обмеження інвестиційної діяльності: 
8.1. Не менше 10 (десяти) відсотків активів Фонду складаються з грошових коштів, що 
зберігаються на окремих депозитних рахунках. 
8.2. До активів Фонду не можуть входити: 

- цінні папери, випущені Компанією, зберігачем, депозитарієм та аудиторською фірмою 
Фонду та їх пов‘язаними особами; 

- цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, допущені до торгів 
менше ніж на двох провідних іноземних біржах чи у торговельно-інформаційних 
системах, перелік яких визначається Комісією; 

- цінні папери інших інститутів спільного інвестування; 
- похідні цінні папери, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами 

Комісії. 
Структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим чинним 

законодавством щодо структури активів диверсифікованого пайового інвестиційного фонду. 
8.3. Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених 
законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених в ст. 4, 
ст. 34 Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні 
інвестиційні фонди)”. Вимоги до складу та структури активів Фонду, встановлені цим 
Регламентом та чинним законодавством України, застосовуються через шість місяців з дати 
реєстрації Фонду в ЄДРІСІ. 
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9. Запланований прибуток: 
Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за 
рік, встановленої Національним банком України. 
                      
5. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів (ІС): 

 
5.1. Дата і номер рішення (протоколу) уповноваженого органу про випуск 

інвестиційних сертифікатів: рішення про випуск інвестиційних сертифікатів прийнято на 
Загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління 
активами “Магістр” від 20.04.2007р.,  протокол № 9 

5.2. Загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів: 25 000 000 (двадцять п’ять 
мільйонів 00 коп.) гривень. 

        Номінальна вартість ІС : 1 000 ( одна тисяча 00 коп.) гривень. 
        Тип та форма існування ІС : іменні, бездокументарна 
        Кількість ІС : 25 000 (двадцять п’ять тисяч) штук 
        Форма випуску ІС : бездокументарна 
5.3.  Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів: 
- право власності на частку активів Фонду; 
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду; 
- інші права, передбачені чинним законодавством. 
Інвестори Фонду не мають права втручатися у діяльність компанії з управління активами 
крім випадків, передбачених Статтею 25 Закону України “Про інститути спільного 
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”. 
5.4.  Адреси місць придбання інвестиційних сертифікатів:  
Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 5, 6-поверх, блок – Д; 235-54-374; 494-24-22; 

494-24-23. 
 5.5. Запланований курс продажу інвестиційних сертифікатів (ІС): до прийняття 

Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу 
активів, розміщення ІС здійснюється за номінальною вартістю; після прийняття Комісією 
рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів 
розміщення ІС здійснюється за розрахунковою вартістю, що визначається як вартість чистих 
активів Фонду, яка припадає на один ІС Фонду, що знаходиться в обігу на день подання заявки 
на викуп ІС інвестором.  

5.6. Порядок  розміщення ІС та їх оплати: Розміщення інвестиційних сертифікатів 
Фонду здійснюється компанією з управління активами. Інвестиційні сертифікати розміщуються 
виключно шляхом прилюдної пропозиції.  
Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються виключно за грошові кошти. Не допускається 
оплата інвестиційних сертифікатів у розстрочку. 
Інвестор, що бажає придбати інвестиційні сертифікати Фонду, особисто або через довірену 
особу, що діє на підставі довіреності, оформленої належним чином, подає компанії з управління 
активами за адресою: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 5, 6-поверх, блок – Д, заявку 
на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду. Подана інвестором Заявка на викуп 
інвестиційних сертифікатів Фонду не може бути відкликаною. 
Форма заявок встановлюється нормативно-правовими актами ДКЦПФР. Заявка засвідчується 
підписом уповноваженої на це особи та печаткою заявника, якщо заявником є юридична особа 
або підписом  заявника, якщо заявник - фізична особа. 
У заявці на викуп цінних паперів зазначається кількість інвестиційних сертифікатів, що 
пропонуються до викупу. 
Протягом терміну досягнення нормативів інвестиційні сертифікати розміщуються за 
номінальною вартістю, після досягнення нормативів та прийняття ДКЦПФР відповідного 
рішення – за розрахунковою вартістю, виходячи з вартості чистих активів фонду у розрахунку на 
один інвестиційний сертифікат Фонду, що перебуває в обігу на дату розрахунку.    
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Після визнання Фонду таким, що відбувся, інвестиційні сертифікати Фонду викуповуються 
компанією з управління активами кожен робочий день, у разі подання інвестором заявки на 
викуп. Такий викуп здійснюється за рахунок грошових коштів Фонду.  
Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання 
інвестиційних сертифікатів та датою його реєстрації у реєстрі власників іменних інвестиційних 
сертифікатів не повинен перевищувати 7 календарних днів, а строк між подачею учасником 
заявки на викуп інвестиційних сертифікатів та здійснення грошових розрахунків з ним не 
повинен перевищувати 7 календарних днів. 
У прийнятті заявок  на придбання може бути відмовлено у разі: 
 невідповідності порядку та умов подання заявок вимогам, які встановлені цим   
Проспектом емісії інвестиційних сертифікатів фонду; 
 прийняття Компанією рішення про припинення розміщення інвестиційних сертифікатів у 
випадках, визначених чинним законодавством; 
 призупинення обігу інвестиційних сертифікатів рішенням ДКЦПФР чи судом відповідно 
до чинного законодавства. 
Зберігач, аудитор, з якими укладені договори на обслуговування Фонду, а також їх пов`язані 
особи не мають права придбавати інвестиційні сертифікати Фонду. 
Інвестиційні сертифікати можуть бути конвертовані в інші цінні папери інститутів спільного 
інвестування, управління активами якого здійснює Компанія, на письмову вимогу інвестора та 
відповідно до рішення  ДКЦПФР. Відповідно до діючого законодавства Компанія 
зобов’язана викупити інвестиційні сертифікати Фонду у разі ліквідації Фонду. 
Перерахування коштів за ІС проводиться на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю 
“Компанія з управління активами “Магістр” № 265020231662, в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО “ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ”, 01034, Україна, м. Київ, вул. 
Володимирська, 46, тел./факс: 247-43-43, 247-45-45, МФО 320627. 

5.7. Мінімальна кількість інвестиційних сертифікатів, яку може придбати інвестор: 
кожен інвестор може придбати не менше ніж 1 (один) інвестиційний сертифікат.  

5.8. Зобов’язання емітента щодо повернення залучених коштів інвесторам:  
У разі відмови від випуску інвестиційних сертифікатів ТОВ “КУА “Магістр” повертає інвесторам усі 
залучені кошти у місячний термін після прийняття відповідного рішення.  
У разі визнання ДКЦПФР випуску інвестиційних сертифікатів Фонду таким, що не відбувся, ТОВ “КУА 
”Магістр” зобов’язується усі кошти, отримані Фондом від інвесторів, повернути їм протягом одного 
місяця після реалізації активів Фонду. В цьому разі строк реалізації активів не повинен перевищувати 3 
(трьох) місяців з дати прийняття відповідного рішення ДКЦПФР. 
Витрати, пов’язані з відмовою від випуску інвестиційних сертифікатів Фонду та визнанням випуску 
інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся, відповідно до законодавства покладаються на ТОВ 
“КУА ”Магістр”. 

У разі визнання емісії недобросовісною, емітент зобов’язується повернути інвесторам залучені 
кошти в порядку і в строк, передбачений чинним законодавством. 

5.9. Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів (активів) фонду на покриття 
збитків КУА: компанія з управління активами не має права використовувати кошти (активи) фонду на 
покриття своїх збитків.  

5.10. Дата початку розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: 25.06.2007р. 

5.11. Порядок повідомлення про випуск інвестиційних сертифікатів Фонду: 

Компанія з управління активами повідомляє про випуск інвестиційних сертифікатів Фонду після 
реєстрації в ДКЦПФР проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та випуску, та присвоєння їм 
міжнародного ідентифікаційного номера, шляхом опублікування проспекту емісії інвестиційних 
сертифікатів Фонду та розміщення інформації на сайті Компанії: http://www.am-magister.com 

6. Відомості про винагороду компанії з управління активами: 
 

Винагорода Компанії встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. 
Граничний розмір винагороди Компанії  без урахування премії не може перевищувати 3,5 
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відсотків середньої вартості чистих активів фонду, який перебуває в управлінні протягом 
фінансового року. 
Порядок нарахування та сплати винагороди Компанії визначається розділом 5 Регламенту Фонду. 
 
7. Відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок активів ІСІ: 

 
За рахунок активів Фонду сплачуються витрати, визначені  Розділом 5 Регламенту Фонду. 

 
8. Перелік і результати попередніх випусків інвестиційних сертифікатів : 
 
Випуск інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється вперше. 
9. Дані про депозитарія: 
1. Повне найменування – Відкрите акціонерне товариство “Міжрегіональний фондовий союз”, 
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 24917996 
3. Місцезнаходження – 01032, Україна, м. Київ, вул. Вєтрова, 7-б 
4. Телефон, факс –  (044) 238-61-92, 238-61-93, 238-61-94, 238-61-95 
5. Ліцензія: на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність, 

депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів серії АВ № 189728, яка видана ДКЦПФР 
07.11.2006р., термін дії –до 07.11.2016 р. 

10. Дані про торговця цінними паперами: 
1. Повне найменування –Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія ”Магістр – 

інвест”;  
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35142355; 
3. Місцезнаходження – 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 6 поверх, блок – Д, кімната 1; 
4. Телефон, факс – (044) 494-24-22 (23); 
5. Ліцензія: на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі    

цінними паперами: брокерська діяльність серії АВ № 318470, яка видана 02.07.2007 р., термін дії – 
до 02.07.2012 р.;  

 
11. Дані про зберігача: 
1. Повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ 

РОСІЇ”;  
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 25959784; 
3. Місцезнаходження – 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46; 
4. Телефон – 247-43-43, 247-43-21; 
5. Факс – 247-45-45; 
6. Ліцензія: на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність: 

депозитарна діяльність зберігача цінних паперів серія АВ № 483608, дата видачі – 02.09.2009 р., 
термін дії ліцензії – до 26.06.2014р. 

12. Дані про аудитора: 
1. Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська компанія “Аудит    

Бюро”; 
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 32159015; 
3. Місцезнаходження –м. Київ, вул. Гусовського, 4а, офіс 2; 
4. Тел./ факс –(044) 280-97-72;  
5. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають 

аудиторські послуги № 3027, видане на підставі Рішення Аудиторської палати України № 113 від 
26.09.2002р., термін дії подовжено – 27.09.2012 р.; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що 
здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, видане Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку від 15.03.2007р., Реєстраційний номер Свідоцтва № 249, серія та номер Свідоцтва 
АБ 000223, термін дії продовжено до – 27.09.2012 р.  

13. Дані найменування організаторів торгівлі, на яких цінні папери, випущені КУА, перебувають 
на біржових торгах 
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На біржах та торговельно-інформаційних системах цінні папери Компанії не продавалися і не 
продаються. 
 
Відповідальність за достовірність даних, зазначених у цьому проспекті емісії інвестиційних 
сертифікатів несуть особи, що його підписали. 

 
14. Фінансова звітність: 
 

Додаток 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" 

  Коди 
Дата (рік, місяць, число) 2008 01 01 

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Компанія з управління активами "Магістр" Відкритий 
диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Магістр-
фонд збалансований" 

за ЄДРПОУ 34730685 

Територія  за КОАТУУ 8038200000 
Форма власності  за КФВ 10 
Орган державного управління  за СПОДУ  
Галузь (вид діяльності)  за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності за КВЕД 67.20.0 
Одиниця виміру: тис.грн. Контрольна сума  

Адреса:01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 5, 6 поверх, блок Д  

Б А Л А Н С  
на 31 Грудня 2007 р. 

  Форма №1 за ДКУД 1801001 
АКТИВ Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 
І. Необоротні активи  

Нематеріальні активи:    
залишкова вартість 010 - - 
первісна вартість 011 -  
накопичена амортизація 012 -  

Незавершене будівництво 020 - - 
Основні засоби:  

залишкова вартість 030 - - 
первісна вартість 031 - - 
знос 032 - - 

 (Довгострокові біологічні активи.  
справедлива (залишкова) вартість 035 - - 
первісна вартість 036 - - 
накопичена амортизація 037 - - 

Довгострокові фінансові інвестиції:  
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

040 - - 

інші фінансові інвестиції 045 -  
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 -  
Відстрочені податкові активи 060 -  
Гудвіл 065 -  
Інші необоротні активи 070   

Усього за розділом І 080 - - 
II. Оборотні активи  

Виробничі запаси 100  - 
Поточні біологічні активи 110 - - 
Незавершене виробництво 120 - - 
Готова продукція 130 - - 

Товари 140 - - 
Векселі одержані 150 - - 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :  

чиста реалізаційна вартість 160 - 19.0 
первісна вартість 161 - 19.0 
резерв сумнівних боргів 162 - - 

Дебіторська заборгованість за розрахунками  
з бюджетом 170 -  
за виданими авансами 180 -  
із нарахованих доходів 190 - - 
із внутрішніх розрахунків 200 -  

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 - 39.2 
Поточні фінансові інвестиції 220 - 1012.9 
Грошові кошти та їх еквіваленти:  

в національній валюті 230 - 437.3 
в іноземній валюті 240 - - 

Інші оборотні активи 250 - - 
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Усього за розділом II 260 - 1508.4 
III.Витрати майбутніх періодів 270 - - 
БАЛАНС 280 - 1508.4 

ПАСИВ Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 
І. Власний капітал  

Статутний капітал 300 -  
Пайовий капітал 310 - 25000.0 
Додатковий вкладений капітал 320 - 68.0 
Інший додатковий капітал 330 - - 
Резервний капітал 340 - - 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 - 214.4 
Неоплачений капітал 360 - (23774.0) 
Вилучений капітал 370 - - 

Усього за розділом І 380 - 1508.4 
II. Забезпечення наступних витрат і платежів  

Забезпечення виплат персоналу 400 - - 
Інші забезпечення 410 - - 
 415 - - 
 416 - - 
Цільове фінансування 420   

Усього за розділом II 430 - - 
III. Довгострокові зобов’язання  

Довгострокові кредити банків 440 - - 
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 - - 
Відстрочені податкові зобов'язання 460 - - 
Інші довгострокові зобов'язання 470   

Усього за розділом IIІ 480 - - 
IV. Поточні зобов'язання  

Короткострокові кредити банків 500 - - 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями 

510 - - 

Векселі видані 520 - - 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 - - 
Поточні зобов'язання за розрахунками:  

з одержаних авансів 540 - - 
з бюджетом 550 - - 
з позабюджетних платежів 560 - - 
зі страхування 570 - - 
з оплати праці 580 - - 
з учасниками 590 -  
із внутрішніх розрахунків 600   

Інші поточні зобов'язання 610   
Усього за розділом IV 620 - - 
V. Доходи майбутніх періодів 630 - - 
БАЛАНС 640 - 1508.4 

 
  Коди 

Дата (рік, місяць, число) 2008 01 01 

Підприємство 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Компанія з управління активами "Магістр" 
Відкритий диверсифікований пайовий 
інвестиційний фонд "Магістр-фонд  
збалансований" 

за ЄДРПОУ 34730685 

Територія  за КОАТУУ 8038200000 
Форма власності  за КФВ 10 
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Додаток 
до Положення ( стандарту) бухгалтерського обліку З 
 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87) 
 
 

Звіт про фінансові результати 
 за   2007 р. 

 Форма №2      Код за ДКУД 1801003 

                                                                                                                    
I.Фінансові результати 

Стаття код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

010 - - 

Податок на додану вартість 015 - - 
Акцизний збір 020 - - 
 025 - - 
Інші вирахування з доходу 030 - - 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

035 - - 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

040 - - 

Валовий :  
Прибуток 050 - - 
Збиток 055 - - 
Інші операційні доходи 060 - - 
Адміністративні витрати 070 (44.2) - 
Витрати на збут 080 -  
Інші операційні витрати 090 - - 
Фінансові результати від операційної діяльності :  
прибуток 100 - - 
збиток 105 (44.2) - 
Доход від участі в капіталі 110 -  
Інші фінансові доходи 120 24.9 - 
Інші доходи 130 975.1 - 
Фінансові витрати 140 -  
Втрати від участі в капіталі 150 - - 
Інші витрати 160 (741.4) - 
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 

 

прибуток 170 214.4 - 
збиток 175 - - 
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 - - 
Фінансові результати від звичайної діяльності :  
прибуток 190 214.4  
збиток 195 - - 
Надзвичайні :  
доходи 200 -  
витрати 205 -  
Податки з надзвичайного прибутку 210 -  
Чистий:  

 
 
Орган державного управління 

за СПОДУ  

Галузь за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності за КВЕД 67.20.0 
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна 

сума 
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прибуток 220 214 .4 - 
збиток  -  

II. Елементи операційних витрат  
Найменування показника Код 

рядка 
За звітний 
період 

За попередній період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230  - 
Витрати на оплату праці 240 - - 
Відрахування на соціальні заходи 250 - - 
Амортизація 260 - - 
Інші операційні витрати 270 44.2 - 
Разом 280 44.2 - 

III.Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 - - 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310  - 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 - - 
Cкоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 

330 - - 

Дивіденди на одну просту акцію 340  - 
 

15. Звіт про активи Фонду за 2007 рік: 
 

Звіт 
про активи фонду відкритого або інтервального типу за попередній рік 

1. Основні відомості про фонд  

Повне найменування фонду Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Магістр – 
фонд збалансований” Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами 
”Магістр” 

Код за ЄДРІСІ 211630 

Телефон (факс) фонду (044) 494-24-22; (044) 494-24-23 

Повне найменування компанії з управління активами Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Компанія з управління активами ”Магістр” 

Місцезнаходження компанії з управління активами 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 5, 6 поверх, 
блок – Д  

Повне найменування, місцезнаходження зберігача ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ”, 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46   

Повне найменування, місцезнаходження незалежного оцінювача майна фонду немає  

Повне найменування, місцезнаходження аудитора (аудиторської фірми) Товариство з обмеженою 
відповідальністю “Аудиторська компанія “Аудит Бюро”, м. Київ, вул. Гусовського, 4а, офіс 2 

2. Склад та структура інвестиційного портфеля  

2.1. Перелік інвестицій в цінні папери  
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N 
з/п 

Вид цінних паперів з 
розбивкою за емітентами 

Частка в 
статутному 

капіталі 
емітента (%) 

Номінальна 
вартість 
(грн..) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн..) 

Балансова 
вартість 

(грн.) 

 
Кількість 

(шт.) 

 

Частка в 
загальній 

балансовій 
вартості 
активів 

(%) 
1  Акції:  - - - - - - 

1.1 
Відкрите акціонерне 
товариство «Авдієвський 
коксохімічний завод» 

0,0017 1,76 
5896 

70015,00 3350 4,6416 

1.2 

Відкрите акціонерне 
товариство 
«Дніпровський 
металургійний комбінат 
ім. Ф.Е. Дзержинського» 

0,0004 0,25 

2500 

36000,00 10000 2,3866 

1.3 

Відкрите акціонерне 
товариство 
«Енергопостачальна 
компанія 
«Дніпрообленерго» 

0,0008 10,00 

500 

47500,00 50 3,1490 

1.4 

Відкрите акціонерне 
товариство 
«Дніпропетровський 
металургійний завод ім. 
Петровського» 

0,0008 0,25 

3608,25 

36082,50 14433 2,3921 

1.5 
Відкрите акціонерне 
товариство "Донецький 
металургійний завод" 

0,0069 0,25 
6250 

19500,00 25000 1,2927 

1.6 

Відкрите акціонерне 
товариство 
«Єнакіївський 
металургійний завод» 

0,0010 15,25 

1525 

44500,00 100 2,9501 

1.7 
Відкрите акціонерне 
товариство 
«Західенерго» 

0,0070 10,00 
900 

53190,00 90 3,5262 

1.8 
Відкрите акціонерне 
товариство «Луцький 
автомобільний завод» 

0,0008 0,25 
6250 

30812,50 25000 2,0427 

1.9 

Відкрите акціонерне 
товариство 
«Маріупольський завод 
важкого 
машинобудування» 

0,0033 0,25 

125 

72500,00 500 4,8064 

 

1.10 

Відкрите акціонерне 
товариство «Українська 
автомобільна 
корпорація» 

0,0008 15,00 

750 

38900,00 50 2,5789 

1.11 

Відкрите акціонерне 
товариство «Державна 
енергогенеруюча 
компанія «Центренерго» 

0,0005 1,30 

2600 

54600,00 2000 3,6194 
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1.12 
Відкрите акціонерне 
товариство «Ясинівський 
коксохімічний завод» 

0,0037 0,25 
1250 

35200,00 5000 2,3336 

1.13 

Відкрите акціонерне 
товариство 
«Ясинуватський 
машинобудівний завод 
завод» 

0,0218 4,65 

23091,9 

64558,00 4966 4,2796 

2 Облігації: -   - - - 

2.1 
Закрите акціонерне 
товариство «Альтера 
Фінанси» 

0,35 1000,00 
70000 

71093,26 70 4,7131 

2.2 
Закрите акціонерне 
товариство «Медичний 
центр «Добробут» 

0,55 1000,00 
55000 

55408,62 55 3,6732 

2.3 Донецька міська рада 0,068 1000,00 34000 34190,02 34 2,2666 

2.4 Одеська міська рада 0,08 1000,00 40000 42419,60 40 2,8122 

2.5 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«Ровекс» 

0,1 1000,00 
50000 

50262,29 50 3,3321 

2.6 Товариство з обмеженою  
відповідальністю «РУШ» 0,275 1000,00 55000 55715,14 55 3,6936 

2.7 
Відкрите акціонерне 
товариство «Страхова 
компанія «Універсальна» 

0,1977 1000,00 
59000 

60476,23 59 4,0093 

2.8 Харківська міська рада 0,04 1000,00 40000 40023,56 40 2,6533 

3  Векселі  - - - - - - 
4  Ощадні сертифікати  - - - - - - 

5  Казначейські 
зобов'язання  - - - - - - 

6  Інші  - - - - - - 
 Усього  - 8059,46 458246,15 1012946,72 90942 67,1523 

2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна  

N 
з/п  Об'єкти нерухомого майна  Балансова вартість 

(грн.)  
Оцінна вартість 

(грн.)  

Частка в загальній 
балансовій вартості 

активів (%)  
  - -   -    -  -   
   Усього  -   -   -   

2.3. Грошові кошти на поточному рахунку та/або іншому вкладному (депозитному) рахунку  

Сума грошових коштів (грн.)  Депозитна ставка (%)  Термін розміщення  
N 

з/п  
у 

грив
нях 

в іноземній валюті  
у 

грив
нях 

в іноземній 
валюті  

у 
гривня

х 
в іноземній валюті  

Частка в 
загальній 

балансовій 
вартості активів 

(%)  
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1) 
депози
т 

4372
91,17 --- 1 

рік   ---     15%   --- 28,9906 

2)  р/р 16,12 --- --- --- --- --- 0,0011 
Усьог
о 

4373
07,29 --- --- --- --- --- 28,9917 

2.4. Перелік інших інвестицій  

N 
з/п  Об'єкт інвестування  Балансова вартість (грн.)  Частка в загальній балансовій 

вартості активів (%)  

1)   Дебіторська заборгованість 58141,03 3,856 

Усього    --- 58141,03 3,856 

3. Розрахунок вартості чистих активів (грн.)  

3.1. Вартість чистих активів: 1 508 395,04 грн. 

3.2. Кількість цінних паперів фонду в обігу (шт.): 1226 

3.3. Номінальна вартість цінного папера фонду: 1000, 00 грн. 

3.4. Кількість розміщених цінних паперів фонду (шт.): 

3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб:  940 шт. 

3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб: 286 шт.  

3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір фонду: 1230,34 грн. 

16. Звіт про вартість чистих активів Фонду: 
 

Звіт 
про вартість чистих активів фонду відкритого або інтервального типу 

 за попередній рік 

за 2007 рік  

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд 
 “Магістр – фонд збалансований” Товариства з обмеженою відповідальністю 

 “Компанія з управління активами  
”Магістр” 

(повне найменування фонду)   

Довідка про фонд  

N з/п   Характеристика фонду   Показники   
1. Диверсифікований   

1   Вид фонду   
2. Недиверсифікований   

2   Тип фонду   3. Закритий   
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4. Відкритий   
5. Інтервальний   
6. Строковий   

3   Строк дії   
7. Безстроковий   

4   Реєстраційний код за ЄДРІСІ     211630 
 

Довідка про компанію з управління активами фонду 
 

N з/п  Інформація про компанію з управління активами   Показники  
1   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ    34730685 

2   Повне найменування  
Товариство з обмеженою 
відповідальністю “Компанія з 
управління активами ”Магістр” 

3   
Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку - діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)  

  АВ № 189947 

4   

Дата отримання ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльність з управління 
активами)  

  19.01.2007 рік 

 
Довідка про вартість чистих активів фонду 

 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд 

 “Магістр – фонд збалансований” Товариства з обмеженою відповідальністю 
 “Компанія з управління активами  

”Магістр” 
(повне найменування фонду)  

 
Значення показника  

N 
з/п  Найменування показника  на початок 

звітного 
періоду  

на кінець звітного 
періоду  

1  2  3  4  
1  Активи фонду, тис. грн.  0,00  1508,4 
2  Зобов'язання фонду, тис. грн.  0,00  0,00  
3  Вартість чистих активів фонду, тис. грн. (ряд. 1 - ряд. 2)  0,00  1508,4. 

4  
Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, 
одиниць, 
у т. ч. розміщених серед:  

0 1226 

5  а) юридичних осіб, у т. ч.  0 940 
6  резидентів  0 940 
7  нерезидентів  0 0 
8  б) фізичних осіб, у т. ч.   286 
9  резидентів  0 286 
10  нерезидентів  0 0 

11  Вартість чистих активів у розрахунку на один інвестиційний 
сертифікат, грн./один. (ряд. 3 х 1000 / ряд. 4)  0,00  1230,34 
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   Довідка про фінансові інвестиції фонду 

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд  
“Магістр – фонд збалансований” Товариства з обмеженою відповідальністю 

 “Компанія з управління активами  
”Магістр” 

(повне найменування фонду)  
 

На кінець звітного періоду   
N з/п   Види цінних паперів   Номінальна вартість, 

тис. грн.   Оцінна вартість,  
тис. грн.   

1   2   3   4   
Цінні папери резидентів   
Державні цінні папери   

1   Облігації внутрішніх державних позик   --- --- 
2   Облігації зовнішніх державних позик   --- --- 
3   Облігації місцевих позик  114 000,0 116 633,18  
4   Казначейські зобов'язання     

5   Усього державних цінних паперів 
(ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)   114 000,0 116 633,18 

Цінні папери емітентів-резидентів   
6   Акції  55 246,15 603 358,00 
7   Облігації   289 000,00 292 955,54 
8   Ощадні (депозитні) сертифікати   --- --- 
9   Інші цінні папери   --- --- 

10   
Усього цінних паперів емітентів-
резидентів (ряд.  
6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9)   

344 246,15 896 313,54 

11   Разом цінних паперів емітентів-резидентів 
(ряд. 5 + ряд. 10)   458 246,15 1 012 946,72  

Цінні папери нерезидентів   
Цінні папери іноземних держав   

12   Внутрішні   --- --- 
13   Зовнішні   --- --- 

14   Усього цінних паперів іноземних держав 
(ряд. 12 + ряд. 13)   --- --- 

Цінні папери емітентів-нерезидентів   
15   Акції   --- --- 
16   Облігації   --- --- 
17   Інші цінні папери   --- --- 

18   Усього цінних паперів емітентів-
нерезидентів (ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17)   --- --- 

19   Разом цінних паперів емітентів-нерезидентів 
(ряд. 14 + ряд. 18)   --- --- 

20   Усього фінансових інвестицій (ряд. 11 + 
ряд. 19), у т. ч.:   458 246,15 1 012 946,72 
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21   короткострокових   --- --- 
  22 довгострокових --- --- 

Довідка про інвестиційний портфель фонду 

за станом на "31" грудня 2007 року  

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд  
“Магістр – фонд збалансований” Товариства з обмеженою відповідальністю 

 “Компанія з управління активами  
”Магістр” 

(повне найменування фонду)  
 

N 
з/п  

Код за ЄДРПОУ 
резидентів та 

ідентифікаційний 
номер 

нерезидентів 
(за наявності)  

Назва емітента  

Міжнарод- 
ний ідентифі- 
каційний код 

цінного папера  

Назва 
цінного 
папера  

Кількість 
цінних 

паперів  

Номінальна 
вартість, 

грн.  

Оцінна 
вартість, 

грн.  

1 00191075 

Відкрите акціонерне 
товариство 

«Авдієвський 
коксохімічний 

завод» 

UA0500561008 Акція 3350 5896,00 70015,00 

2 30702104 
Закрите акціонерне 

товариство 
«Альтера Фінанси» 

UA4000024822 Облігації 
підприємств 70 70000,00 71093,26 

3 05393043 

Відкрите акціонерне 
товариство 

«Дніпровський 
металургійний 

комбінат ім. Ф.Е. 
Дзержинського» 

UA0401211000 Акція 10000 2500,00 36000,00 

4 23359034 

Відкрите акціонерне 
товариство 

«Енергопостачальна 
компанія 

«Дніпрообленерго» 

UA0400161008 Акція 50 500,00 47500,00 

5 05393056 

Відкрите акціонерне 
товариство 

«Дніпропетровський 
металургійний завод 

ім. Петровського» 

UA0406691008 Акція 14433 3608,25 36082,50 

6 31629319 

Закрите акціонерне 
товариство 

«Медичний центр 
«Добробут» 

UA150499EA05 Облігації 
підприємств 55 55000,00 55408,62 

7 26502957 Донецька міська 
рада UA150499EA05 

Облігації 
місцевих 

позик 
34 34000,00 34190,02 

8 00191164 
Відкрите акціонерне 

товариство 
"Донецький 

UA0500121001 Акція 25000 6250,00 19500,00 
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металургійний 
завод" 

9 00191193 

Відкрите акціонерне 
товариство 

«Єнакіївський 
металургійний 

завод» 

UA0502681002 Акція 100 1525,00 44500,00 

10 23269555 
Відкрите акціонерне 

товариство 
«Західенерго» 

UA1300591005 Акція 90 900,00 53190,00 

11 05808592 

Відкрите акціонерне 
товариство 
«Луцький 

автомобільний 
завод» 

UA0300401009 
Акція 

 
25000 6250,00 30812,50 

12 20355550 

Відкрите акціонерне 
товариство 

«Маріупольський 
завод важкого 

машинобудування» 

UA0500281003 Акція 500 125,00 72500,00 

13 26597691 Одеська міська рада UA150499EA05 

Облігації 

місцевих 
позик 

40 40000,00 42419,60 

14 30690822 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Ровекс» 

UA4000019815 Облігації 
підприємств 50 50000,00 50262,29 

15 32007740 

Товариство з 
обмеженою  

відповідальністю 
«РУШ» 

UA4000006183 Облігації 
підприємств 55 55000,00 55715,14 

16 03121566 

Відкрите акціонерне 
товариство 

«Українська 
автомобільна 
корпорація» 

UA1006981005 Акція 50 750,00 38900,00 

17 20113829 

Відкрите акціонерне 
товариство 

«Страхова компанія 
«Універсальна» 

UA020101АА04 Облігації 
підприємств 59 59000,00 60476,23 

18 04059243 Харківська міська 
рада UA200601EA03 

Облігації 

місцевих 
позик 

40 40000,00 40023,56 

19 22927045 

Відкрите акціонерне 
товариство 
«Державна 

енергогенеруюча 
компанія 

«Центренерго» 

UA1006831002 Акція 2000 2600,00 54600,00 

20 00191035 Відкрите акціонерне UA0500491008 Акція 5000 1250,00 35200,00 
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товариство 
«Ясинівський 
коксохімічний 

завод» 

21 00211197 

Відкрите акціонерне 
товариство 

«Ясинуватський 
машинобудівний 

завод завод» 

UA0507291005 Акція 4966 23091,90 64558,00 

   РАЗОМ  Х  Х  Х           
 
17. Відомості про винагороду компанії з управління активами: 
 

Довідка про винагороду 
компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та 

корпоративних інвестиційних фондів)  

за 31 грудня 2007 р.  

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд 
“Магістр – фонд збалансований” Товариства з обмеженою відповідальністю 

 “Компанія з управління активами  
”Магістр” 

(повне найменування інвестиційного фонду)  
 

Вид пайового інвестиційного фонду    диверсифікований 
Тип пайового інвестиційного фонду    відкритий 
Код за ЄДРПОУ фонду    ---- 
Повне найменування Компанії інституту спільного 
інвестування  

  Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Компанія з управління активами ”Магістр” 

Номер ліцензії на здійснення професійної діяльності 
на ринку цінних паперів    АВ № 189947 

Дата отримання ліцензії на здійснення професійної 
діяльності на ринку цінних паперів    19.01.2007 р. 

Нарахування винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування 
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів) протягом звітного року  

Таблиця 1  

N 
з/п  Період  

Вартість 
чистих активів  

(тис. грн.)  

Ставка 
винагороди*, 

%  

Сума 
винагороди 
(стовп. 3 х 

стовп. 4 / 100 
%)  

(тис. грн.)  
1  2  3  4  5  

I півріччя  
1  Січень  0,00  0 0,00  
2  Лютий  0,00  0 0,00  
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3  Березень  0,00  0 0,00 
4  Квітень  0,00  0 0,00  
5  Травень  0,00 0 0,00  
6  Червень  0,00  0 0,00  

7  
Разом за I півріччя 
(ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 
6)  

Х 0  

II півріччя  
8  Липень  0,00  0 0,00  
9  Серпень  593,8 0,2912474 1,7  
10  Вересень  639,9  0,2915705 1,9  
11  Жовтень  1 331,8  0,2916663 3,9  
12  Листопад  1 315,7 0,2916665 3,8  
13  Грудень  0,00  0 0,00  

14  
Разом за II півріччя  
(ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + 
ряд. 13)  

Х 1,166151 11,3 

15  Разом за рік 
(ряд. 7 + ряд. 14)  Х 1,166151 11,3 

Перерахунок винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування 
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів) за підсумками року  

Таблиця 2  

N 
з/п  Назва показника  Значення 

показника  
1  2  3  

1  Сума нарахованої протягом року винагороди 
(стовп. 5 ряд. 15 (табл. 1) (тис. грн.)  11,3  

2  
Середньорічна вартість чистих активів 
((ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6 + ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 
+ ряд. 12 + ряд. 13) стовп. 3 (табл. 1)) / 12 (тис. грн.)  

970,3  

3  Ставка щорічної винагороди*, % 
(ряд. 15 стовп. 4 (табл. 1))  1,166151 

4  Сума винагороди, перерахованої за підсумками року 
(ряд. 2 х ряд. 3 / 100 %) (тис. грн.)  11,3  

5  Сума коригування розміру нарахованої винагороди 
(ряд. 4 - ряд. 1) (тис. грн.) (- недорахування, + перерахування)  - 0,00189 грн. 

____________ 
* Ставка щорічної винагороди не повинна перевищувати 5 % від середньорічної вартості чистих активів.  

Довідка про премію компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та 
корпоративних інвестиційних фондів)  

Таблиця 3  

N Назва показника  Значення 



 33 

з/п  показника  
1  2  3  
1  Запланований розмір річного прибутку (тис. грн.)  --- 
2  Фактичний розмір річного прибутку (тис. грн.)  --- 

3  База обчислення премії 
(ряд. 2 - ряд. 1) (тис. грн.)  --- 

4  Ставка премії*, %  --- 

5  Розмір премії 
(ряд. 3 х ряд. 4 / 100 % (тис. грн.)  --- 

____________ 
* Ставка щорічної премії не повинна перевищувати 15 % від різниці між фактичним та запланованим 

розміром прибутку.  

Довідка 
про додатковий дохід компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових 

та корпоративних інвестиційних фондів)  

Таблиця 7  

N 
з/п  Період  

Загальна вартість 
розміщення цінних 

паперів, що 
викуповуються 

(тис. грн.)  

Вартість 
викупу цінних 

паперів 
(тис. грн.)  

Розмір доходу у 
вигляді знижки 
(стовп. 3 - стовп. 

4) 
(тис. грн.)  

1  2  3  4  5  
I півріччя  

1  Січень  --- --- --- 
2  Лютий  --- --- --- 
3  Березень  --- --- --- 
4  Квітень  --- --- --- 
5  Травень  --- --- --- 
6  Червень  --- --- --- 

7  
Разом за I півріччя 
(ряд. 1+ ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 
5 + ряд. 6)  

--- --- --- 

II півріччя  
8  Липень  --- --- --- 
9  Серпень  --- --- --- 

10  Вересень  --- --- --- 
11  Жовтень  --- --- --- 
12  Листопад  --- --- --- 
13  Грудень  --- --- --- 

14  
Разом за II півріччя 
(ряд. 8 + ряд. 9 + ряд 10 + ряд. 11+ 
ряд. 12 + ряд. 13)  

--- --- --- 

15  Разом за рік 
(ряд. 7 + ряд. 14)  --- --- --- 
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Інформація про сукупний розмір винагороди Компанії інституту спільного інвестування  

Таблиця 8  

N 
з/п  Вид винагороди  Розмір 

винагороди  
1  2  3  

Інвестиційний фонд (крім венчурного)  

1  Сума основної винагороди, перерахованої за підсумками року 
(ряд. 4 стовп. 3 табл. 2) (тис. грн.)  11,3  

2  Премія 
(ряд. 5 стовп. 3 табл. 3) (тис. грн.)  0,00  

3  Додатковий дохід 
(ряд. 15 стовп. 5 табл. 7) (тис. грн.)  0,00  

4  Разом винагорода (сукупний розмір винагороди) 
(ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3) (тис. грн.)  11,3 

Венчурний інвестиційний фонд  

5  Сума основної винагороди, перерахованої за підсумками року 
(ряд. 6 стовп. 3 табл. 5) (тис. грн.)  --- 

6  
Винагорода, що обчислюється від різниці між витратами на придбання активів 
фонду та доходом від їх реалізації 
(ряд. 5 стовп. 3 табл. 6) (тис. грн.)  

--- 

7  Разом винагорода 
(ряд. 5 + ряд. 6) (тис. грн.)  --- 

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами 
інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)  

Таблиця 9  

Максимальний норматив винагороди  
Фактичний 

розмір 
винагороди  

Перевищення 
нормативу  

База обчислення  
N 

з/п  
Вид 

винагороди  

Назва 
показника  

Сума 
(тис. грн.)  

Ставка 
%  

Сума 
(тис. 
грн.) 

(стовп. 
4 х 

стовп. 
5)  

Ставка 
%  

Сума 
(тис. 
грн.)  

% 
(стовп. 

7 - 
стовп. 

5)  

Сума 
(стовп. 8 
- стовп. 
6) (тис. 
грн.)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
Інвестиційний фонд (крім венчурного)  

1  Основна 
винагорода  

Середньорічна 
вартість чистих 
активів (тис. 
грн.)  

970,3 5 48,515 1,16634596 11,3 -3,8337 -
37198,19 

2  Премія  

Отриманий 
понад 
запланованого 
розмір 

0,00 15 0,00 0  -15 0,00 
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прибутку (тис. 
грн.)  

3  Разом  Х  Х Х  Х  Х  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Венчурний інвестиційний фонд  

4  Основна 
винагорода  

Середньорічна 
сукупна 
номінальна 
вартість 
інвестиційного 
сертифіката 
(тис. грн.)  

--- 5 --- --- --- --- --- 

5  

Винагорода, 
що 
обчислюється 
від різниці між 
витратами на 
придбання 
активів фонду 
та доходом від 
їх реалізації  

Різниця між 
витратами на 
придбання 
активів фонду 
та доходом від 
їх реалізації 
(тис. грн.)  

--- 15 --- --- --- --- --- 

6  Разом  Х  Х  Х     Х     Х     
 
18. Відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок Фонду: 

Довідка про склад та розмір витрат, 
що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування  

за 31 грудня 2008 р.  

Відкритий диверсифікований інвестиційний 
фонд “Магістр – фонд збалансований” 

Товариства з обмеженою відповідальністю 
 “Компанія з управління активами  

”Магістр” 
(повна назва інвестиційного фонду) 

211630 
(реєстраційний код за ЄДРІСІ)  

Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами ”Магістр” 
(повне найменування компанії з управління активами ІСІ)  

АВ № 189947 від 19.01.2007 р. 
(номер та дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління 

 активами інститутів спільного інвестування)  

Таблиця 1 
(тис. грн.)  

Сума витрат  N 
з/п  Стаття витрат  

За I півріччя  За II півріччя  Разом за рік  
(гр. 3 + гр. 4) 

1  2  3  4  5  
Витрати на винагороду  
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1  Винагорода компанії з управління активами  0,00 11,3 11,3 
2  Винагорода зберігачу  0,00 1,5 1,5 
3  Винагорода реєстратору  0,00 0,00 0,00 
4  Винагорода аудитору  0,00 0,00 0,00 
5  Винагорода оцінювачу  0,00 0,00 0,00 

6  Винагорода торговцю цінними паперами - 
агенту  0,00 2,0 2,0 

7  
Разом витрат на винагороду 
(ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 
6)  

0,00 14,8 14,8 

Операційні витрати  
8  Реєстраційні послуги  0,00 25,0 25,0 
9  Виготовлення бланків цінних паперів  0,00 0,00 0,00 

10  Розрахунково-касове обслуговування банком  0,00 0,4 0,4 
11  Нотаріальні послуги  0,00 0,00 0,00 
12  Послуги депозитарію  0,00 4,0 4,0 

13  Оплата вартості публікації обов'язкової 
інформації  0,00 0,00 0,00 

14  Інформаційні послуги  0,00 0,00 0,00 
15  Орендна плата  0,00 0,00 0,00 
16  Винагорода членам спостережної ради  0,00 0,00 0,00 

17  Нарахування на фонд оплати праці членів 
спостережної ради  0,00 0,00 0,00 

18  Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням 
цінних паперів  0,00 0,00 0,00 

19  Витрати, пов'язані з обслуговуванням обігу 
цінних паперів та учасників (акціонерів)  0,00 0,00 0,00 

20  

Разом операційних витрат 
(ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 + 
ряд. 13 + ряд. 14 + ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17 + 
ряд. 18)  

0,00 29,4 29,4 

21  Всього витрат (ряд. 7 + ряд. 20)  0,00 44,2 44,2 

Інформація про недотримання вимог щодо розміру витрат, що відшкодовуються за рахунок 
інститутів спільного інвестування  

Таблиця 2 
(тис. грн.)  

Максимальний норматив  Перевищення нормативу  

N 
з/п  Отримувач винагороди  

Середній 
тариф на 

аналогічні 
послуги  

Ставка, %  

Сума 
(стов. 3 х 

стовп. 4 / 100 
%)  

%  Сума  

1  2  3  4  5  6  7  
1  Зберігач  --- --- --- --- --- 
2  Реєстратор  --- --- --- --- --- 
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3  Аудитор  --- --- --- --- --- 
4  Оцінювач  --- --- --- --- --- 

5  Торговець цінними 
паперами - агент  --- --- --- --- --- 

6  Разом  Х  Х     Х     

Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів 
спільного інвестування  

Таблиця 3 
(тис. грн.)  

 
N 

з/п  
Назва показника  Значення 

показника  

1  2  3  
1  Загальні витрати (ряд. 21 таб. 1 + ряд. 6 стовп. 5 таб. 2)  44,2 
2  Середньорічна вартість чистих активів  970,3 

   Максимальний норматив витрат:   
3  - % від середньорічної вартості чистих активів  10 
4  - сума (ряд. 2 х ряд. 3 / 100 %)  97,0 
5  Сума перевищення нормативу (ряд. 1 - ряд. 4)  - 52.8  

 
19. Фінансова звітність за 2008 рік: 

         

Додаток 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
2 "Баланс" 

              КОДИ 
            Дата (рік, місяць, число) 2009 01 01 

Підприємство ТОВ "КУА "Магістр" ВДПІФ "Магістр-фонд збалансований" за 
ЄДРПОУ 34730685 

Територія   за 
КОАТУУ 10 

Форма власності   за КФВ   
Орган державного управління   за СПОДУ   
Галузь   за ЗКГНГ   
Вид економічної діяльності   за КВЕД 67.20.0 

Одиниця виміру: тис. грн.   Контрольна 
сума   

Адреса 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 5, 6 поверх, блок Д   
                 

Баланс 
на 31 грудня 2008р.  

                 
        Форма N 1  Код за ДКУД   1801001 
                 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Необоротні активи       

Нематеріальні активи:   - - 
залишкова вартість 010 - - 
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первісна вартість 011 - - 
накопичена амортизація 012 - - 

Незавершене будівництво 020 - - 
Основні засоби:       

залишкова вартість 030 - - 
первісна вартість 031 - - 
знос 032 - - 

Довгострокові біологічні активи:       
справедлива (залишкова) вартість 035 - - 
первісна вартість 036 - - 
накопичена амортизація 037 - - 

Довгострокові фінансові інвестиції:       
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 - - 
інші фінансові інвестиції 045 - - 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - - 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 - - 
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - - 
Знос інвестиційної нерухомості 057 - - 
Відстрочені податкові активи 060 - - 
Гудвіл 065 - - 
Інші необоротні активи 070 - - 
Усього за розділом I 080 - - 

II. Оборотні активи       
Виробничі запаси 100 - - 
Поточні біологічні активи 110 - - 
Незавершене виробництво 120 - - 
Готова продукція 130 - - 
Товари 140 - - 
Векселі одержані 150 - - 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:       

чиста реалізаційна вартість 160 19,0 34,2 
первісна вартість 161 19,0 34,2 
резерв сумнівних боргів 162 - - 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:       
з бюджетом 170 - - 
за виданими авансами 180 - - 
з нарахованих доходів 190 - - 
із внутрішніх розрахунків 200 - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 39,2 3,8 
Поточні фінансові інвестиції 220 1012,9 562,9 
Грошові кошти та їх еквіваленти:       

в національній валюті 230 437,3 247,5 
у т. ч. в касі 231 - - 
в іноземній валюті 240 - - 

Інші оборотні активи 250 - - 
Усього за розділом II 260 1508,4 848,4 

III. Витрати майбутніх періодів 270 - - 
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 - - 

Баланс 280 1508,4 848,4 
                 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал       

Статутний капітал 300 - - 
Пайовий капітал 310 25000,0 25000,0 
Додатковий вкладений капітал 320 68,0 291,4 
Інший додатковий капітал 330 - - 
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Резервний капітал 340 - - 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 214,4 -372,2 
Неоплачений капітал 360 (23774,0) (23821,8) 
Вилучений капітал 370 (      ) (249,0) 
Усього за розділом I 380 1508,4 848,4 

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів       
Забезпечення виплат персоналу 400 - - 
Інші забезпечення 410 - - 
  415 - - 
  416 - - 
  417 - - 
  418 - - 
Цільове фінансування 420 - - 
Усього за розділом II 430 - - 

III. Довгострокові зобов'язання       
Довгострокові кредити банків 440 - - 
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 - - 
Відстрочені податкові зобов'язання 460 - - 
Інші довгострокові зобов'язання 470 - - 
Усього за розділом III 480 - - 

IV. Поточні зобов'язання       
Короткострокові кредити банків 500 - - 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - - 
Векселі видані 520 - - 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 - - 
Поточні зобов'язання за розрахунками:       

з одержаних авансів 540 - - 
з бюджетом 550 - - 
з позабюджетних платежів 560 - - 
зі страхування 570 - - 
з оплати праці 580 - - 
з учасниками 590 - - 
із внутрішніх розрахунків 600 - - 

  605 - - 
Інші поточні зобов'язання 610 - - 
Усього за розділом IV 620 - - 

V. Доходи майбутніх періодів 630 - - 
Баланс 640 1508,4 848,4 
                 

 
Додаток 
до Положення ( стандарту) бухгалтерського обліку З 
 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87) 

 
  Коди 

Дата (рік, місяць, число) 2009 01 01 

Підприємство 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Компанія з управління активами "Магістр" 
Відкритий диверсифікований пайовий 
інвестиційний фонд "Магістр-фонд  
збалансований" 

за ЄДРПОУ 34730685 

Територія  за КОАТУУ 8038200000 
Орган державного управління за СПОДУ  

Галузь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

за ЗКГНГ  
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Звіт про фінансові результати 
 за   2008 р. 

 Форма №2      Код за ДКУД 1801003 

                                                                                                                    
I.Фінансові результати 

Стаття код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

010     - - 

Податок на додану вартість 015     - - 
Акцизний збір 020     - - 
 025     - - 
Інші вирахування з доходу 030     - - 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

035     - - 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

040     - - 

Валовий :  
Прибуток 050    - - 
Збиток 055    - - 
Інші операційні доходи 060    - - 
 061    - - 
Адміністративні витрати 070 (              67,6               ) (                  44,3                ) 
Витрати на збут 080    -  
Інші операційні витрати 090    - - 
 091    - - 
Фінансові результати від операційної діяльності :  
прибуток 100    - - 
збиток 105 (              67,6               ) (                  44,3                ) 
Доход від участі в капіталі 110    -  
Інші фінансові доходи 120 119,3 24,9 
Інші доходи 130 1627,8 975,1 
Фінансові витрати 140  (             0,2             )  
Втрати від участі в капіталі 150    - - 
Інші витрати 160 (           2265,9           ) (              741,4               ) 
Прибуток  (збиток від впливу інфляції на монетарні статті) 165 - - 
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 

 

прибуток 170               -              214,3 
збиток 175    (            586,6            )              - 
 176                     -               -  
 177                     -               - 
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180     -               - 
 185     -               -   
Фінансові результати від звичайної діяльності :  
прибуток 190                  -                  214,3 
  збиток 195    (            586,6            )                 - 
Надзвичайні :  
доходи 200     -                      - 
витрати 205     -                      - 
Податки з надзвичайного прибутку 210     -                      - 
Чистий:  
прибуток 220                    -               214,3 
збиток       225    (            586,6            )                      - 
Забезпечення матеріального заохочення       226                      -                      -   

Вид економічної діяльності за КВЕД 67.20.0 
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна 

сума 
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II. Елементи операційних витрат  
Найменування показника Код 

рядка 
За звітний 
період 

За попередній період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 - - 
Витрати на оплату праці 240 - - 
Відрахування на соціальні заходи 250 - - 
Амортизація 260 - - 
Інші операційні витрати 270 67,6 44,3 
Разом 280 67,6 44,3 

III.Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 - - 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - - 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 - - 
Cкоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 

330 - - 

Дивіденди на одну просту акцію 340 - - 
 

20. Звіт про активи Фонду за 2008 рік: 
 

Звіт 
про активи фонду за попередній рік 

 
1. Основні відомості про фонд  

Повне найменування фонду Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Магістр – 
фонд збалансований” Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами 
”Магістр” 

Код за ЄДРІСІ 211630 

Телефон (факс) фонду (044) 494-24-22 

Повне найменування компанії з управління активами Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Компанія з управління активами ”Магістр” 

Місцезнаходження компанії з управління активами 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 5, 6 поверх, 
блок – Д  

Повне найменування, місцезнаходження зберігача фонду ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ”, 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46   

Повне найменування, місцезнаходження незалежного оцінювача майна фонду немає  

Повне найменування, місцезнаходження аудитора (аудиторської фірми) Товариство з обмеженою 
відповідальністю “Аудиторська компанія “Аудит Бюро”, м. Київ, вул. Гусовського, 4а, офіс 2 

2. Склад та структура інвестиційного портфеля  

2.1. Перелік інвестицій в цінні папери  

N Вид цінних паперів з Частка в Номіналь Загальна Балансова  Частка 
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з/п розбивкою за 
емітентами 

статутн
ому 

(складе
ному) 

капіталі 
емітент
а (%) 

на 
вартість 
(грн..) 

номінальна 
вартість 
(грн..) 

вартість 
(грн.) 

Кількість 
(шт..) 

 

в 
загальні

й 
балансо

вій 
вартості 
активів 

(%) 
1  Акції:  - - - - - - 

1.1 

Відкрите акціонерне 
товариство 
"Алчевський 
металургійний 
комбінат" 

0,0008 0,1 20000 16400 200000 1,9330 

1.2 

Відкрите акціонерне 
товариство 
"Алчевський 
коксохімічний завод" 

0,004 0,25 33750 40500 135000 4,7734 

1.3 

Відкрите акціонерне 
товариство 
"Дніпровський 
металургійний 
комбінат 
ім.Ф.Е.Дзержинського" 

0,0001 0,25 2500 5000 10000 0,5893 

1.4 

Відкрите акціонерне 
товариство 
"Енергопостачальна 
компанія 
"Дніпрообленерго" 

0,002 10 1000 12000 100 1,4143 

1.5 

Відкрите акціонерне 
товариство"Дніпропетр
овський металургійний 
завод ім.Петровського" 

0,0008 0,25 3608,25 5037,12 14433 0,5937 

1.6 

Відкрите акціонерне 
товариство 
"Днiпропетровський 
трубний завод" 

0,009 82,31 8231 8500 100 1,0018 

1.7 

Відкрите акціонерне 
товариство 
"Електрометалургійни
й завод 
"Дніпроспецсталь" ім. 
А.М.Кузьміна" 

 
 

0,001 46,25 693,75 36000 15 4,2431 

1.8 
Відкрите акціонерне 
товариство "Донецький 
металургійний завод" 

 
0,007 0,25 6250 975 25000 0,1149 

1.9 

Відкрите акціонерне 
товариство 
"Єнакіївський 
металургійний завод" 

 
0,002 15,25 3050 10700 200 1,2611 

1.10 
Відкрите акціонерне 
товариство 
"Західенерго" 

 
0,0008 10 1000 39000 100 4,5967 
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1.11 

Відкрите акціонерне 
товариство 
"Акціонерна 
енергопостачальна 
компанія "Київенерго" 

 
0,002 

0,25 625 20750 2500 2,4457 

1.12 

Відкрите акціонерне 
товариство 
"Кіндратівський 
вогнетривкий завод" 

 
 

0,04 0,01 7320,14 11712,22 732014 1,3804 

1.13 

Відкрите акціонерне 
товариство 
"Корюківська фабрика 
технічних паперів" 

 
0,008 8 4000 7500 500 0,8840 

1.14 

Відкрите акціонерне 
товариство 
"Маріупольський завод 
важкого 
машинобудування" 

 
 

0,003 0,25 125 7245 500 0,8539 

1.15 Відкрите акціонерне 
товариство "Мегабанк" 

 
0,005 1 10000 7900 10000 0,9311 

1.16 Відкрите акціонерне 
товариство "Мостобуд" 

 
0,002 10 100 2250 10 0,2652 

1.17 

Відкрите акціонерне 
товариство "Сумське 
машинобудівне 
науково-виробниче 
об'єднання 
ім.М.В.Фрунзе" 

0,002 

10 15000 22654,5 1500 2,6701 

1.18 

Відкрите акціонерне 
товариство 
Акціонерний 
комерційний банк 
"Український банк 
соціального розвитку" 

 
 

0,0003 0,1 3000 6600 30000 0,7779 

1.19 
Відкрите акціонерне 
товариство 
"Укртелеком" 

 
0,0005 0,25 25000 27500 100000 3,2412 

1.20 
Відкрите акціонерне 
товариство"Ясинівськи
й коксохімічний завод" 

 
0,004 0,25 1250 4000 5000 0,4715 

1.21 

Відкрите акціонерне 
товариство 
"Ясинуватський 
машинобудівний 
завод" 

 
 

0,02 4,65 23091,9 22347 4966 2,6339 

2 Облігації: - - - - - - 

2.1 
Закрите акціонерне 
товариство "Альтера 
Фінанс" 

 
0,205 1000 41000 41677,81 41 4,9123 

2.2 
Закрите акціонерне 
товариство «Медичний 
центр «Добробут» 

 
0,41 1000,00 

41000 
41372,49 41 4,8763 
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2.3 Донецька міська рада 0,08 1000,00 41000 41287 41 4,8662 

2.4 Львівська міська рада 0,09 10000 40000 40076 4 4,7235 

2.5 

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Ровекс» 

0,2 
1000,00 

42000 

42336 42 4,9898 

2.6 

Товариство з 
обмеженою  
відповідальністю 
«РУШ» 

0,205 
1000,00 

41000 

41576,46 41 4,9003 

3  Векселі  - - - - - - 
4  Ощадні сертифікати  - - - - - - 

5  Казначейські 
зобов'язання  - - - - - - 

6  Інші  - - - - - - 
 Усього  - - 415595,04 562896,6 1272148 66,3446 

2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна  

N 
з/п  Об'єкти нерухомого майна  Балансова вартість 

(грн.)  
Оцінна вартість 

(грн.)  
Частка в загальній балансовій 

вартості активів (%)  
  - -   -    -  -   
   Усього  -   -   -   

2.3. Грошові кошти на поточному рахунку та/або іншому вкладному (депозитному) рахунку  

Сума грошових коштів (грн.)  Депозитна ставка (%)  Термін розміщення  

N 
з/п  у гривнях в іноземній валюті  

у 
гри
вня
х 

в іноземній валюті  
у 

гривн
ях 

в іноземній валюті  

Частка в 
загальній 
балансові

й 
вартості 
активів 

(%)  
1) 
депози
т 

247530 --- 15
%   ---     1 рік   --- 29,1746 

2)  р/р 8,82 --- --- --- --- --- 0,0010 

Усього 247538,8
2 --- --- --- --- --- 29,1757 

2.4. Перелік інших інвестицій  

N 
з/п  Об'єкт інвестування  Балансова вартість (грн.)  Частка в загальній балансовій 

вартості активів (%)  

1)   Дебіторська заборгованість 38007,7 4,4797 

Усього    --- 38007,7 4,4797 
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3. Розрахунок вартості чистих активів (грн.)  

3.1. Вартість чистих активів: 848443,12 грн. 

3.2. Кількість цінних паперів фонду в обігу (шт.): 1125 шт. 

3.3. Номінальна вартість цінного папера фонду: 1000, 00 грн. 

3.4. Кількість розміщених цінних паперів фонду (шт.): 

3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб:  890 шт. 

3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб: 235 шт.  

3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір фонду: 754,17 грн. 

21. Звіт про вартість чистих активів Фонду за 2008 рік: 
 

Звіт 
про вартість чистих активів фонду за попередній рік 

за 2008 рік  

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд 
 “Магістр – фонд збалансований” Товариства з обмеженою відповідальністю 

 “Компанія з управління активами  
”Магістр” 

(повне найменування фонду)   

Довідка про фонд  

N з/п   Характеристика фонду   Показники   
1. Диверсифікований   

1   Вид фонду   
2. Недиверсифікований   
3. Закритий   
4. Відкритий   2   Тип фонду   
5. Інтервальний   
6. Строковий   

3   Строк дії   
7. Безстроковий   

4   Реєстраційний код за ЄДРІСІ     211630 
 

Довідка про компанію з управління активами фонду 
 

N з/п  Інформація про компанію з управління активами   Показники  
1   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ    34730685 

2   Повне найменування  
Товариство з обмеженою 
відповідальністю “Компанія з 
управління активами ”Магістр” 

3   Номер ліцензії на провадження професійної діяльності   АВ № 189947 
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на фондовому ринку - діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльність з управління 
активами)  

4   

Дата отримання ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльність з 
управління активами)  

  19.01.2007 рік 

 
Довідка про вартість чистих активів фонду 

 
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд 

 “Магістр – фонд збалансований” Товариства з обмеженою відповідальністю 
 “Компанія з управління активами  

”Магістр” 
(повне найменування фонду)  

 
Значення показника  

N 
з/п  Найменування показника  на початок 

звітного 
періоду  

на кінець 
звітного періоду  

1  2  3  4  
1  Активи фонду, тис. грн.  1508,4 848,4 
2  Зобов'язання фонду, тис. грн.  0,00  0,00 
3  Вартість чистих активів фонду, тис. грн. (ряд. 1 - ряд. 2)  1508,4 848,4 

4  
Кількість інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в 
обігу, одиниць, 
у т. ч. розміщених серед:  

1226 1125 

5  а) юридичних осіб, у т. ч.  940 890 
6  резидентів  940 890 
7  нерезидентів  0 0 
8  б) фізичних осіб, у т. ч.  286 235 
9  резидентів  286 235 

10  нерезидентів  0 0 

11  
Вартість чистих активів у розрахунку на один 
інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3 х 1000 / ряд. 
4)  

1230,34 754,17 

   

Довідка про фінансові інвестиції фонду 

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд  
“Магістр – фонд збалансований” Товариства з обмеженою відповідальністю 

 “Компанія з управління активами  
”Магістр” 

(повне найменування фонду)  
 

N з/п Види цінних паперів   Номінальна На кінець звітного періоду 
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  вартість, 

тис. грн.   Оцінна вартість,  
тис. грн.   

1   2   3   4   
Цінні папери резидентів   
Державні цінні папери   

1   Облігації внутрішніх державних позик   --- --- 
2   Облігації зовнішніх державних позик   --- --- 
3   Облігації місцевих позик  81 000,00 81 363,00  
4   Казначейські зобов'язання     

5   Усього державних цінних паперів 
(ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)   81 000,00 81 363,00 

Цінні папери емітентів-резидентів   
6   Акції  169 595,04 314 570,84 
7   Облігації   165 000,00 166 962,76 
8   Ощадні (депозитні) сертифікати   --- --- 
9   Інші цінні папери   --- --- 

10   
Усього цінних паперів емітентів-
резидентів (ряд.  
6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9)   

334 595,04 481 533,6 

11   
Разом цінних паперів емітентів-
резидентів 
(ряд. 5 + ряд. 10)   

415 595,04 562 896,6  

Цінні папери нерезидентів   
Цінні папери іноземних держав   

12   Внутрішні   --- --- 
13   Зовнішні   --- --- 

14   Усього цінних паперів іноземних 
держав (ряд. 12 + ряд. 13)   --- --- 

Цінні папери емітентів-нерезидентів   
15   Акції   --- --- 
16   Облігації   --- --- 
17   Інші цінні папери   --- --- 

18   
Усього цінних паперів емітентів-
нерезидентів (ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 
17)   

--- --- 

19   Разом цінних паперів емітентів-
нерезидентів (ряд. 14 + ряд. 18)   --- --- 

20   Усього фінансових інвестицій (ряд. 11 
+ ряд. 19), у т. ч.:   415 595,04 562 896,6 

21   короткострокових   415 595,04 562 896,6 
  22 довгострокових 0 0 
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Довідка про інвестиційний портфель фонду 

за станом на "31" грудня 2008 року  

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд  
“Магістр – фонд збалансований” Товариства з обмеженою відповідальністю 

 “Компанія з управління активами  
”Магістр” 

(повне найменування фонду)  
 

N 
з/п
  

Код за ЄДРПОУ 
резидентів та 

ідентифікаційни
й номер 

нерезидентів 
(за наявності)  

Назва емітента  

Міжнарод- 
ний 

ідентифі- 
каційний 

код цінного 
папера  

Назва 
цінного 
папера  

Кількіст
ь цінних 
паперів  

Номінальн
а вартість, 

грн.  

Оцінна 
вартість

, 
грн.  

1 05441447 

Відкрите 
акціонерне 
товариство 

«Алчевський 
металургійний 

комбінат» 

UA1200261006  Акція 200000 20 000,00 16 400,00 

2 00190816 

    Відкрите 
акціонерне 
товариство 

«Алчевський 
коксохімічний 

завод» 

UA1200511004 Акція 135000 33 750,00 40 500,00 

3 05393122 

Відкрите 
акціонерне 
товариство 

«Дніпропетровськи
й трубний завод» 

UA0403421003 Акція 100 8 231,00 8 500,00 

4 00186536 

Відкрите 
акціонерне 
товариство 

«Дніпроспецсталь» 

UA0800161004 Акція 15 693,75 36 000,00 

5 00191767 

Відкрите 
акціонерне 
товариство 

"Кіндратівський 
вогнетривкий 

завод" 

UA0503461008 

 
Акція 

732014 7 320,14 11 712,22 

6 00278876 

Відкрите 
акціонерне 
товариство 

"Корюківська 
фабрика технічних 

паперів" 

UA2400961007 

 
Акція 

500 4 000,00 7 500,00 

7 09804119 

Відкрите 
акціонерне 
товариство 
"Мегабанк" 

 
UA2001461001 

 
Акція 10000 10 000,00 7 900,00 

8 01386326 
Відкрите 

акціонерне 
товариство 

 
UA1000271007 

 
Акція 10 100,00 2 250,00 
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"Мостобуд" 

9 05747991 

Відкрите 
акціонерне 
товариство 
"Сумське 

машинобудівне 
науково-виробниче 

об'єднання 
ім.М.В.Фрунзе" 

 
 
 
UA1800051005 

 
 

Акція 
1500 15 000,00 22 654,50 

10 21560766 

Відкрите 
акціонерне 
товариство 

"Укртелеком" 

 
UA1004311007 

 
Акція 100000 25 000,00 27 500,00 

11 00039019 

Відкрите 
акціонерне 
товариство 

Акціонерний 
комерційний банк 
"Український банк 

соціального 
розвитку" 

 
 
 
UA1002231009 

 
 
 

Акція 30000 3 000,00 6 600,00 

12 00131305 

Відкрите 
акціонерне 
товариство 

"Акціонерна 
енергопостачальна 

компанія 
"Київенерго" 

 
 
 
UA1000551002 

 
 

Акція 2500 625,00 20 750,00 

13 30702104 
Закрите акціонерне 

товариство 
«Альтера Фінанси» 

UA4000024822 
Облігації 

підприємст
в 

41 41 000,00 41 677,81 

14 05393043 

Відкрите 
акціонерне 
товариство 

«Дніпровський 
металургійний 

комбінат ім. Ф.Е. 
Дзержинського» 

UA0401211000 Акція 10000 2500,00 5 000,00 

15 23359034 

Відкрите 
акціонерне 
товариство 

«Енергопостачальн
а компанія 

«Дніпрообленерго» 

UA0400161008 Акція 100 1 000,00 12 000,00 

16 05393056 

Відкрите 
акціонерне 
товариство 

«Дніпропетровськи
й металургійний 

завод ім. 
Петровського» 

UA0406691008 Акція 14433 3608,25 5 037,12 

17 31629319 

Закрите акціонерне 
товариство 

«Медичний центр 
«Добробут» 

UA150499EA0
5 

Облігації 
підприємст

в 
41 41 000,00 41 372,49 

18 26502957 Донецька міська 
рада 

UA150499EA0
5 

Облігації 
місцевих 41 41 000,00 41 287,00 
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позик 

19 00191164 

Відкрите 
акціонерне 
товариство 
"Донецький 

металургійний 
завод" 

UA0500121001 Акція 25 000 6 250,00 975,00 

20 00191193 

Відкрите 
акціонерне 
товариство 

«Єнакіївський 
металургійний 

завод» 

UA0502681002 Акція 200 3 050,00 10 700,00 

21 23269555 

Відкрите 
акціонерне 
товариство 

«Західенерго» 
UA1300591005 Акція 100 1 000,00 39 000,00 

22 20355550 

Відкрите 
акціонерне 
товариство 

«Маріупольський 
завод важкого 

машинобудування» 

UA0500281003 Акція 500 125,00 7 245,00 

23 04055896 Львівська міська 
рада UA4000028807 

Облігації 
місцевих 

позик 
4 40 000,00 40 076,00 

24 30690822 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Ровекс» 

UA4000019815 
Облігації 

підприємст
в 

42 42 000,00 42 336,00 

25 32007740 

Товариство з 
обмеженою  

відповідальністю 
«РУШ» 

UA4000006183 
Облігації 

підприємст
в 

41 41 000,00 41 576,46 

26 00191035 

Відкрите 
акціонерне 
товариство 

«Ясинівський 
коксохімічний 

завод» 

UA0500491008 Акція 5000 1250,00 4 000,00 

27 00211197 

Відкрите 
акціонерне 
товариство 

«Ясинуватський 
машинобудівний 

завод завод» 

UA0507291005 Акція 4966 23091,90 22 347,00 

   РАЗОМ  Х  Х  Х    1 272 148   415 595,04 
  
562 896,6 
  

 
22. Відомості про винагороду компанії з управління активами за 2008 рік: 
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Довідка про винагороду 
компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та 

корпоративних інвестиційних фондів)  

за 31 грудня 2008 р.  

Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд 
“Магістр – фонд збалансований” Товариства з обмеженою відповідальністю 

 “Компанія з управління активами  
”Магістр” 

(повне найменування інвестиційного фонду)  
 

Вид пайового інвестиційного фонду    диверсифікований 
Тип пайового інвестиційного фонду    відкритий 
Код за ЄДРПОУ фонду    ---- 
Повне найменування Компанії інституту 
спільного інвестування  

  Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Компанія з управління активами ”Магістр” 

Номер ліцензії на здійснення професійної 
діяльності на ринку цінних паперів    АВ № 189947 

Дата отримання ліцензії на здійснення 
професійної діяльності на ринку цінних паперів    19.01.2007 р. 

Нарахування винагороди компанії з управління активами інститутів спільного 
інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) протягом звітного року  

Таблиця 1  

N 
з/п  Період  

Вартість 
чистих 
активів  

(тис. грн.)  

Ставка 
винагороди*, 

%  

Сума 
винагороди 
(стовп. 3 х 

стовп. 4 / 100 
%)  

(тис. грн.)  
1  2  3  4  5  

I півріччя  
1  Січень  1 453,01  0,3027842 4,4 
2  Лютий  1 446,58  0,292964 4,237  
3  Березень  1379,27 0,3060036 4,22 
4  Квітень  1378,23 0,291873 4,022 
5  Травень  1432,25 0,2806718 4,02 
6  Червень  1324,85 0,3153162 4,18 

7  
Разом за I півріччя 
(ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + 
ряд. 6)  

Х 1,789613 25,078 

II півріччя  
8  Липень  1266,3 0,3051534 3,864 
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9  Серпень  1185,99 0,3114159 3,693 
10  Вересень  1045,01 0,3310177 3,46 
11  Жовтень  880,1 0,3463159 3,048 
12  Листопад  896,12 0,3401253 3,048 
13  Грудень  848,44 0,2513698 2,132 

14  
Разом за II півріччя  
(ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 
+ ряд. 13)  

Х 1,885398 19,245 

15  Разом за рік 
(ряд. 7 + ряд. 14)  Х 3,675011 44,323 

Перерахунок винагороди компанії з управління активами інститутів спільного 
інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) за підсумками року  

Таблиця 2  

N 
з/п  Назва показника  Значення 

показника  
1  2  3  

1  Сума нарахованої протягом року винагороди 
(стовп. 5 ряд. 15 (табл. 1) (тис. грн.)  44,323 

2  
Середньорічна вартість чистих активів 
((ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + ряд. 6 + ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + 
ряд. 11 + ряд. 12 + ряд. 13) стовп. 3 (табл. 1)) / 12 (тис. грн.)  

1211,35  

3  Ставка щорічної винагороди*, % 
(ряд. 15 стовп. 4 (табл. 1))  3,675011 

4  Сума винагороди, перерахованої за підсумками року 
(ряд. 2 х ряд. 3 / 100 %) (тис. грн.)  44,51  

5  Сума коригування розміру нарахованої винагороди 
(ряд. 4 - ряд. 1) (тис. грн.) (- недорахування, + перерахування)  0,19 грн. 

____________ 
* Ставка щорічної винагороди не повинна перевищувати 5 % від середньорічної вартості чистих активів.  

Довідка про премію компанії з управління активами інститутів спільного інвестування 
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів)  

Таблиця 3  

N 
з/п  Назва показника  Значення 

показника  
1  2  3  
1  Запланований розмір річного прибутку (тис. грн.)  --- 
2  Фактичний розмір річного прибутку (тис. грн.)  --- 

3  База обчислення премії 
(ряд. 2 - ряд. 1) (тис. грн.)  --- 



 53 

4  Ставка премії*, %  --- 

5  Розмір премії 
(ряд. 3 х ряд. 4 / 100 % (тис. грн.)  --- 

____________ 
* Ставка щорічної премії не повинна перевищувати 15 % від різниці між фактичним та запланованим 

розміром прибутку.  

Довідка 
про додатковий дохід компанії з управління активами інститутів спільного інвестування 

(пайових та корпоративних інвестиційних фондів)  

Таблиця 7  

N 
з/п  Період  

Загальна вартість 
розміщення цінних 

паперів, що 
викуповуються 

(тис. грн.)  

Вартість 
викупу 
цінних 
паперів 

(тис. грн.)  

Розмір доходу у 
вигляді знижки 
(стовп. 3 - стовп. 

4) 
(тис. грн.)  

1  2  3  4  5  
I півріччя  

1  Січень  --- --- --- 
2  Лютий  --- --- --- 
3  Березень  --- --- --- 
4  Квітень  --- --- --- 
5  Травень  --- --- --- 
6  Червень  --- --- --- 

7  
Разом за I півріччя 
(ряд. 1+ ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + 
ряд. 5 + ряд. 6)  

--- --- --- 

II півріччя  
8  Липень  --- --- --- 
9  Серпень  --- --- --- 
10  Вересень  --- --- --- 
11  Жовтень  --- --- --- 
12  Листопад  --- --- --- 
13  Грудень  --- --- --- 

14  
Разом за II півріччя 
(ряд. 8 + ряд. 9 + ряд 10 + ряд. 11+ 
ряд. 12 + ряд. 13)  

--- --- --- 

15  Разом за рік 
(ряд. 7 + ряд. 14)  --- --- --- 

Інформація про сукупний розмір винагороди Компанії інституту спільного інвестування  

Таблиця 8  
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N 
з/п  Вид винагороди  Розмір 

винагороди  
1  2  3  

Інвестиційний фонд (крім венчурного)  

1  Сума основної винагороди, перерахованої за підсумками року 
(ряд. 4 стовп. 3 табл. 2) (тис. грн.)  44,51  

2  Премія 
(ряд. 5 стовп. 3 табл. 3) (тис. грн.)  0,00  

3  Додатковий дохід 
(ряд. 15 стовп. 5 табл. 7) (тис. грн.)  0,00  

4  Разом винагорода (сукупний розмір винагороди) 
(ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3) (тис. грн.)  44,51 

Венчурний інвестиційний фонд  

5  Сума основної винагороди, перерахованої за підсумками року 
(ряд. 6 стовп. 3 табл. 5) (тис. грн.)  --- 

6  
Винагорода, що обчислюється від різниці між витратами на придбання 
активів фонду та доходом від їх реалізації 
(ряд. 5 стовп. 3 табл. 6) (тис. грн.)  

--- 

7  Разом винагорода 
(ряд. 5 + ряд. 6) (тис. грн.)  --- 

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління 
активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних 

фондів)  

Таблиця 9  

Максимальний норматив винагороди  
Фактичний 

розмір 
винагороди  

Перевищення 
нормативу  

База обчислення  
N 

з/п  
Вид 

винагороди  

Назва 
показника  

Сума 
(тис. 
грн.)  

Ставка 
%  

Сума 
(тис. 
грн.) 

(стовп. 
4 х 

стовп. 
5)  

Ставка 
%  

Сума 
(тис. 
грн.)  

% 
(стовп. 

7 - 
стовп. 

5)  

Сума 
(стовп. 

8 - 
стовп. 
6) (тис. 
грн.)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
Інвестиційний фонд (крім венчурного)  

1  Основна 
винагорода  

Середньорічна 
вартість 
чистих активів 
(тис. грн.)  

 1211,35  5    60,56   3,65902102    44,32    -1,341   -16,24 

2  Премія  
Отриманий 
понад 
запланованого 

  0,00 15      0,00   0      -15   0,00 
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розмір 
прибутку (тис. 
грн.)  

3  Разом  Х  Х  Х    60,56 Х      44,32 Х    -16,24 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Венчурний інвестиційний фонд  

4  Основна 
винагорода  

Середньорічна 
сукупна 
номінальна 
вартість 
інвестиційного 
сертифіката 
(тис. грн.)  

--- 5 --- --- --- --- --- 

5  

Винагорода, 
що 
обчислюється 
від різниці 
між 
витратами на 
придбання 
активів 
фонду та 
доходом від їх 
реалізації  

Різниця між 
витратами на 
придбання 
активів фонду 
та доходом від 
їх реалізації 
(тис. грн.)  

--- 15 --- --- --- --- --- 

6  Разом  Х  Х  Х    --- Х    --- Х    --- 
 
23. Відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок Фонду за 2008 рік: 

Довідка про склад та розмір витрат, 
що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування  

за 31 грудня 2008 р.  

Відкритий диверсифікований інвестиційний 
фонд “Магістр – фонд збалансований” 

Товариства з обмеженою відповідальністю 
 “Компанія з управління активами  

”Магістр” 
 

(повна назва інвестиційного фонду) 

211630 
(реєстраційний код за ЄДРІСІ)  

Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами ”Магістр” 
(повне найменування компанії з управління активами ІСІ)  

АВ № 189947 від 19.01.2007 р. 
(номер та дата отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності з управління 

 активами інститутів спільного інвестування)  
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Таблиця 1 
(тис. грн.)  

Сума витрат  N 
з/п  Стаття витрат  

За I півріччя  За II півріччя  Разом за рік  
(гр. 3 + гр. 4) 

1  2  3  4  5  
Витрати на винагороду  

1  Винагорода компанії з управління 
активами  25,078 19,245 44,323 

2  Винагорода зберігачу  1,42 1,065 2,485 
3  Винагорода реєстратору  0,00 0,00 0,00 
4  Винагорода аудитору  1,5 0,00 1,5 
5  Винагорода оцінювачу  0,00 0,00 0,00 

6  Винагорода торговцю цінними паперами - 
агенту  0,98 1,075 2,055 

7  
Разом витрат на винагороду 
(ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5 + 
ряд. 6)  

28,978 21,385 50,363 

Операційні витрати  
8  Реєстраційні послуги  0,00 0,00 0,00 
9  Виготовлення бланків цінних паперів  0,00 0,00 0,00 

10  Розрахунково-касове обслуговування 
банком  0,155 0,122 0,277 

11  Нотаріальні послуги  0,045 0,00 0,045 
12  Послуги депозитарію  1,077 0,967 2,044 

13  Оплата вартості публікації обов'язкової 
інформації  6,988 7,882 14,87 

14  Інформаційні послуги  0,00 0,00 0,00 
15  Орендна плата  0,00 0,00 0,00 
16  Винагорода членам спостережної ради  0,00 0,00 0,00 

17  Нарахування на фонд оплати праці членів 
спостережної ради  0,00 0,00 0,00 

18  Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням 
цінних паперів  0,00 0,00 0,00 

19  Витрати, пов'язані з обслуговуванням обігу 
цінних паперів та учасників (акціонерів)  0,00 0,00 0,00 

20  

Разом операційних витрат 
(ряд. 8 + ряд. 9 + ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12 
+ ряд. 13 + ряд. 14 + ряд. 15 + ряд. 16 + 
ряд. 17 + ряд. 18)  

8,265 8,971 17,236 

21  Всього витрат (ряд. 7 + ряд. 20)    67,599 
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Інформація про недотримання вимог щодо розміру витрат, що відшкодовуються за рахунок 
інститутів спільного інвестування  

Таблиця 2 
(тис. грн.)  

Максимальний 
норматив  

Перевищення 
нормативу  

N 
з/п  

Отримувач 
винагороди  

Середній 
тариф на 

аналогічні 
послуги  Ставка, %  

Сума 
(стов. 3 х 
стовп. 4 / 
100 %)  

%  Сума  

1  2  3  4  5  6  7  
1  Зберігач  --- --- --- --- --- 
2  Реєстратор  --- --- --- --- --- 
3  Аудитор  --- --- --- --- --- 
4  Оцінювач  --- --- --- --- --- 

5  Торговець цінними 
паперами - агент  --- --- --- --- --- 

6  Разом  Х  Х     Х     

Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів 
спільного інвестування  

Таблиця 3 
(тис. грн.)  

 
N 

з/п  
Назва показника  Значення 

показника  

1  2  3  
1  Загальні витрати (ряд. 21 таб. 1 + ряд. 6 стовп. 5 таб. 2)  67,599 
2  Середньорічна вартість чистих активів  1211,35 

   Максимальний норматив витрат:   
3  - % від середньорічної вартості чистих активів  10 
4  - сума (ряд. 2 х ряд. 3 / 100 %)  121,135 
5  Сума перевищення нормативу (ряд. 1 - ряд. 4)  -53,536 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


