
 
Аудиторський висновок 
(звіт незалежного аудитора) 

щодо річної фінансової звітності 
Пайового інвестиційного фонду „ОТП Класичний”  

диверсифікованого виду відкритого типу, 

активи якого перебувають в управлінні 

Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Компанія з управління активами «ОТП Капітал» 

станом на 31 грудня 2013 року 

Розділ 1. Результативна  частина висновку аудиторської  фірми 
Вступний параграф 
Відповідно до договору на аудиторську перевірку № 30/08 від 12.11.2008 року (Додаток  

№ 1-2013 від 18.10.2013 р.), укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю „АБК-

Аудит” та Товариством з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „ОТП 

Капітал”, проведена перевірка фінансової звітності Пайового інвестиційного фонду „ОТП 

Класичний” диверсифікованого виду відкритого типу Товариства з обмеженою 

відповідальністю „Компанія з управління активами „ОТП Капітал” (надалі – „Фонд”) станом на 

31.12.2013 року. 

Основні відомості про Фонд 

Повне найменування Пайовий інвестиційний фонд „ОТП Класичний” 

диверсифікованого виду відкритого типу Товариства з 

обмеженою відповідальністю „Компанія з управління 

активами „ОТП Капітал” 

Дата та номер свідоцтва про 

внесення інвестиційного 

фонду до ЄДРІСІ 

Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку України про внесення інвестиційного фонду до ЄДРІСІ 

№ 851. Дата внесення - 27.11.2007 року 

Реєстраційний код за ЄДРІСІ 211851 

Вид Фонду Диверсифікований 

Тип Фонду Відкритий  

Строк діяльності 

інвестиційного фонду 

Безстроковий 

Поточний рахунок  № 26509003322222 в АТ „ОТП Банк”, м. Київ, МФО 300528 

Пайовий інвестиційний фонд „ОТП Класичний” диверсифікованого виду відкритого типу 

Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „ОТП Капітал” 

створено відповідно до Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та 

корпоративні інвестиційні фонди)“. 

Фонд створено за ініціативою Товариства з обмеженою відповідальністю  „Компанія з 

управління активами „ОТП Капітал” (надалі – „Підприємство”). 

Основні відомості про компанію з управління активами 

Товариство з обмеженою відповідальністю  „Компанія з управління активами „ОТП 

Капітал” створено відповідно Закону України “Про господарські товариства” та Закону України 

«Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».  

Підприємство, ідентифікаційний код № 35290039, зареєстроване Голосіївською районною 

у м. Києві державною адміністрацією 26.07.2007 р. (свідоцтво про державну реєстрацію 

юридичної особи серія АО1 № 214500).  

Підприємство перереєстроване Голосіївською районною у м. Києві державною 

адміністрацією та було видано нове свідоцтво про державну реєстрацію - серії А01 №370296 від 

01.06.2009 р. 

  



 

 

 

 

2 

Підприємство перереєстроване Печерською районною у м. Києві державною 

адміністрацією 14.04.2011 р.  

Підприємством були внесені зміни до Статуту стосовно зміни статутного капіталу. Зміни 

зареєстровані Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 18.10.2012 р. та 

здійснено запис у реєстр за № 10701050016036864. 

Підприємством були внесені зміни до Статуту стосовно приведення у відповідність 

положень Статуту до діючого законодавства. Зміни зареєстровані Печерською районною у 

м. Києві державною адміністрацією 28.12.2012 р. та було здійснено запис у реєстр за 

№ 10701050018036864. 

Підприємство має поточний рахунок: 

- № 26500002322222 в АТ „ОТП Банк”, м. Київ, МФО 300528. 

Основним видом діяльності є професійна діяльність на ринку цінних паперів, а саме:  

- професійна діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з 

управління активами). 

Основні види діяльності за КВЕД - 2010: 

66.30 – управління фондами; 

64.30 – трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти; 

64.99 – надання інших фінансових послуг; 

66.11 – управління фінансовими ринками; 

66.19 – інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та   

            пенсійного забезпечення; 

70.22 – консультування з питань комерційної діяльності й керування. 

Ліцензії та інші дозвільні документи: 

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку на право здійснення 

професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних 

інвесторів (діяльність з управління активами) серії АД № 075876. Строк дії ліцензії - з 

29.09.2012,  необмежений.  

Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  про включення до 

державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних 

паперів від 26.10.2007 року,  реєстраційний № 1148. 

Свідоцтво про членство в Українській асоціації інвестиційного бізнесу (протокол № 241-

0/07 від 04.09.2007 року). 

Підприємство було зареєстроване у якості платника податків у державній податковій 

інспекції Голосіївського району 27.07.2007 р. 

Підприємство було зареєстроване платником податку на додану вартість з 23.09.2011 

року, свідоцтво № 200002590, індивідуальний податковий номер 352900326550. 

Місцезнаходження КУА: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, будинок 12. 

Відповідальними за фінансово–господарську діяльність КУА в звітному періоді були:  

- Генеральний директор  – Овчаренко Г.О. – весь період, що перевірявся; 

- Головний бухгалтер      – Андрієнко Є.О. – весь період, що перевірявся. 

Інформація про перевірку 

Ми провели аудит річних фінансових звітів Пайового інвестиційного фонду „ОТП 

Класичний” диверсифікованого виду відкритого типу Товариства з обмеженою 

відповідальністю „Компанія з управління активами „ОТП Капітал”, що включають фінансову 

звітність: 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2013 рік;Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік;Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік;Звіт про власний 

капітал за 2013 рік;Примітки до фінансової звітності за 2013 рік. 

Аудиторська перевірка проводилась за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року.  
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Перевірка проводилась у січні - лютому 2014 року за місцезнаходженням  компанії з 

управління активами за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 12. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та Вимог до аудиторського висновку, 

що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті 

інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та 

корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, затверджених 

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013 р. 

№ 991. 

Облікова політика 

Організація та методологія бухгалтерського обліку господарської діяльності Фонду у 

періоді, що перевірявся, в цілому відповідала вимогам Закону України „Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні” та Національним стандартам бухгалтерського обліку і 

іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку.  

Бухгалтерський облік Фонду ведеться у відповідності до Положення БО-01 „Про облікову 

політику” та Положення БО–02 „Про особливості бухгалтерського обліку інститутів спільного 

інвестування ТОВ „КУА „ОТП Капітал” (нові редакції відповідних положень затверджені 

протоколом засідання Дирекції ТОВ «КУА «ОТП Капітал»  № 1 від 14.01.2013 року, 

протоколом № 106 рішення зборів Наглядової  ради  ТОВ «КУА «ОТП Капітал»  № 106 від 

27.12.2013 року). 

У періоді, що перевірявся, змін в обліковій політиці не відбувалось. 

Для обліку операцій, що здійснюються Фондом, використовують Положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку України (далі – «П(С)БО»), План рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій відповідно із 

затвердженим наказом Міністерства Фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291 (з 

подальшими змінами та доповненнями). 

Бухгалтерський облік Фонду ведеться за журнально-ордерною формою обліку з 

використанням бухгалтерської програми «1С:Підприємство 8.2 УТП для України». 

Річна фінансова звітність Фонду за 2013 рік включає: 

- Баланс (Звіт про фінансовий стан); Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід); Звіт про рух грошових коштів;Звіт про власний капітал;Примітки до  

фінансової звітності.  

Концептуальна основа фінансової звітності Фонду базується на нормах Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та  Національних стандартах 

бухгалтерського обліку.  

Відповідно до вимог чинного законодавства та на підставі прийнятого наказу (від 

06.12.2013 р. № 31-1/13-АГ) перед складанням фінансової звітності за 2013 рік ТОВ “КУА 

“ОТП Капітал” проведено річну інвентаризацію активів та зобов’язань Фонду станом на 

10.12.2013 р.  

Аудитори спостерігали за інвентаризацією і  мали можливість перевірити  фактичний стан 

активів та зобов’язань Фонду. 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення 

цих фінансових звітів у відповідності до Закону України „Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні” та Національним положенням (стандартам) бухгалтерського 

обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та 

використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення 

фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір 

та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають 

обставинам. 

Відповідальність аудитора 
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Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 

результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), 

зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 

705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та 

параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора» та Вимог Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку, що до аудиторського висновку інститутів спільного 

інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління 

активами. 

Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, 

а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова 

звітність не містять суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 

щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності.  Вибір процедур залежить від судження аудитора, 

включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або 

помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, 

що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової 

звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою 

висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. 

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність 

облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання 

фінансової звітності. 

Ми вважаємо, що отримані в результаті проведення аудиторської перевірки річної 

фінансової звітності аудиторські докази відповідно до МСА 700 "Формулювання думки та 

надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з 

інших питань у звіті незалежного аудитора" є достатньою та відповідною основою для 

висловлення аудиторської думки. 

        Висновок  
(висловлення немодифікованої думки) 
 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, подає достовірно, в усіх суттєвих 

аспектах фінансовий стан Пайового інвестиційного фонду „ОТП Класичний” 

диверсифікованого виду відкритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю 

„Компанія з управління активами „ОТП Капітал” на 31 грудня 2013 року, його фінансові 

результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до 

вимог Національних стандартів бухгалтерського обліку та чинного законодавства 

України. 

Розділ 2. Основні відомості про аудиторську фірму 
Товариство з обмеженою відповідальністю «АБК-Аудит», код ЄДРПОУ 24744403. 

Свідоцтво про внесення ТОВ “АБК-Аудит” в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності від 

26.01.2001 р. № 1756, термін дії продовжено до 30.11.2015 р. згідно рішення Аудиторської 

палати України від 30.11.2010 р. №  222/3, включено до Переліку аудиторських фірм, які 

відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту. 

Свідоцтво НКЦПФР про внесення до Реєстру аудиторських фірм , які можуть проводити 

аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів від 05.02.2013 р. № П 

000007, строк дії – з 05.02.2013 р. до 30.11.2015 р. 

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 10, офіс 221, тел/факс 253-32-78. 

  Сертифікат аудитора Серії А № 005900, виданий Пугачову Ю.О. (рішення Аудиторської 

Палати України № 73 від 18.12.98 р.), подовжений рішенням Аудиторської Палати України № 

261/2 від 29.12.2012 р., дійсний до 18.12.2017 р. 
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Сертифікат аудитора Серії А № 002609, виданий Горбачу К.П. (рішення Аудиторської 

Палати України від 11.07.95 р.   № 33), дійсний до 11.07.2014 р. 

Аудиторська перевірка фінансової звітності здійснена на підставі  договору про надання 

аудиторських послуг № 30/08 від 12.11.2008 року (Додаток № 1-2013 від 18.10.2013 р.), 

укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю «АБК-Аудит» та Товариством з 

обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „ОТП Капітал”. 

Перевірка проводилась у січні - лютому 2014 року за місцезнаходженням  компанії з 

управління активами за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 12. 

 

м. Київ                                                                                                                 28 лютого 2014 р. 

           


