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звіт незалежного аудитора
за рік, який закінчився
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1. Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження фінансової
звітності
2. Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства з обмеженою
відповідальністю «Компанія з управління активами «ОТП Капітал» станом на
31.12.2019р.
3. Фінансова звітність за рік, який закінчився 31 грудня 2019 р.:
 Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.
 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік
 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 р.
 Звіт про власний капітал за 2019 рік
 Примітки до фінансової звітності за МСФЗ Товариства з обмеженою
відповідальністю «Компанія з управління активами «ОТП Капітал» за рік, який
закінчився 31 грудня 2019 р.
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Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження
фінансової звітності
за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року
Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно
відображає фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з
управління активами «ОТП Капітал» (надалі – «Товариство») станом на кінець дня 31
грудня 2019 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни у
капіталі за рік, який закінчився цією датою, а також за розкриття основних принципів
облікової політики та іншої пояснювальної інформації, відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності (надалі – «МСФЗ»).
При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:






належний вибір та застосування облікової політики;
представлення інформації, у т.ч. даних про облікову політику, у формі, що забезпечує
прийнятність, достовірність, співставність та зрозумілість такої інформації;
розкриття додаткової інформації у випадках, коли виконання вимог МСФЗ є недостатнім
для розуміння користувачами звітності того впливу, конкретних операцій, інших подій чи
умови на фінансовий стан та фінансові показники діяльності Товариства;
здійснення оцінки щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на
безперервній основі.
Керівництво також несе відповідальність за:








розробку, впровадження та підтримання у Товаристві ефективної та надійної системи
внутрішнього контролю;
ведення належної облікової документації, яка дозволяє у будь який час продемонструвати
та пояснити операції Товариства і розкрити інформацію з достатньою точністю щодо його
фінансового стану і яка надає керівництву можливість і забезпечити відповідність
фінансової звітності Товариства вимогам МСФЗ;
ведення облікової документації та бухгалтерського обліку у відповідності до
законодавства;
застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Товариства;
запобігання і виявлення випадків шахрайства та інших порушень.
Фінансова звітність за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, була затверджена
керівництвом Товариства 20 січня 2020 року.
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дудиторський висновок (звI т нЕздлЕж ного дудиторд)
щодо PшHoi ФI нднсовоi звI тностI товдриствд з оБмЕж Еною
ВI ДПОВI ДАЛЬШСТЮ (КОМПДНI Я З УПРАВЛI ННЯ ДКТИВДМИ (ОТП
кАпI тАл>
стАном нА 31.12.2019

з

цiнних паперiв та фондового ринку' Наглядовiй Радi
ТОВДРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВI ДПОВI ДАЛЬНI СТЮ (КОМПАНI Я З
УПРАВЛI ННЯ АКТИВАМИ (ОТП КАПI ТАЛ)

нацiональнiй koMiciT

щодо Аудиту ФI нАнсовоi звI тностI
думкА
Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi компанii товАриствА з оБмЕж ЕноI о
I ] I ДПОВI ДАЛЬНI СТI О (КОМПДНI Я З УПРАВЛI ННЯ АКТИВАМИ (ОТП
1.звI т

кдПI ТДЛ)), що складаеться зi звiту про фiнансовий стан З1 грулня 2019 роКУ, i

ЗВiТУ

про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi, звiту про рух грошових коштiв
за piK, що закiн.tився зазначеною датою, та примiток до фiнансовоi звiтностi,
включаючи стислий виклад знаLI ущих облiкових полiтик.
На нашу Думку, фiнансова звiтнiсть, lцо додаеться, вiдображ ае достовiрно, в ycix

суттевих аспектах фiнаtтсовий стан компанiТ на 31 грудня 2019 р., та Ti фiнансовi
вiдповiдно до
резуjI ьтати i грошовi потоки за piK, що закiнчився зазначеноI о датою,
мiх< народних стандартiв фiнансовот звiтностi (мсФз) та вiдповiдае вимогам закону
УкраТни < Про бухгалтерсьtсий облiк та фiнансову звiтнiсть в Украiнi> вiд 16.07.1999 Nq
996XI V щодо складання фiнансовоТ звiтностi.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ
Ми провели аудиТ вiдповiднО до Мiж народних стандартiв аудиту (мсА) та рiшення
нкцllФР N9 991 вiд 11.06.2013р. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з МСА викладеI tо в

роздiлi < ВiдповiдальнiстЬ аудитора за аудиТ фiнансовоi звiтностi) нашого звiту.
Ми С незаJI еж нИми пО вiдношенню до компанii згiдно з Колексом етики професiйних
бухгалтерiв РадИ з Мiхснародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та
етичними вимогами, застосовними законодавством Украiни до нашого аудиту
вимог
фiнансовот звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих

РМСЕБ.
ми вваж аемо, що о,гриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для
використання iх як основи для нашоi думки,

та Кодексу

I НШI ПИТАННЯ

АулиТ фiнансовОi звiтносТi тоВ (кУА (оТП кАпI тАЛ> > за piK, що закiн,lився
з1i'2.2оI 8 був проведений iншим аудитором ТоВ (АБКАУДИТ) (номер ресстрацii в
PeecTpi аулиторiв та суб'ектiв аулиторськоТ дiяльностi \ ] 56), який 15.02.20| 9 висловив
немодифiковану думку щодо цiсi звiтностi.

вlдповlдАJI ьнI сть упрдвлlнсъкого пЕрсонАлу тА тих, кого
tlдлlлЕно ндЙвищими повновдж Еннями, зд ФI ндI I сову
звI тнlсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне ПоДаНI { Я
фiнансовОI звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему влtутрiшнього контролI о,
яку управлiнський персонал визI { аLI ае потрiбноrо для того, щоб забезпечити складання
YttllaTrta ()l0ЗJ. п1,1(lriB, By'lr ('ilt'T I l1laxilпt,tK.27л ol| l. 5.
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rPilI atI coBoi звi,гнос,гi, lI 1o I I е мiстить сут,гсвих ] ] иI (p] .I l] JI ellb r] I I аслiло1( I пахрайс,гва iiбо
I I оI \ 4иJI кI 4.

При cK.lI a/ :aHHi rllHarlcoBo[ звi,гностi уrI раRлiI tсLкI 4й пepcol{ ajl llcce вiлповiдалыI iO,гь за
оцillltу з1_1аrt,ltсlс,гi ttомпzri,tii tI l)ol(olJ)Kyi] at,I .1 cBoI o дiяt.itьttiс,l,L I ,I at бсзltсlэсрrзttii,i осt,tсttзi,
'гzt
ро:] кривzilоLI и, / lc I { e застосовI I о, питаlI нrl, ttlo стосуI оl,ься безtrерсрвlI ос,гi l1iяl:lbtlclc,tli,
викорltсl,ов)/ I очи приI I уI цеI I I I я rlpO безперервtliс,гь 7_1iя.llьtlост:i ,I l( octI ol] I ,{ )\ llr|
бухга,lггеllсLкого облiку, KpiM випалкilз,,li(Lцо уrtраlзлiltський I I epcoLI aJ1 або I I JtaI I y€]
лiквiдувати KoMltaHiI o

LI и припиrI ити дiяJI ыtiс,гь,

або rle мае illtI I их реалыI их аJtь,гср] I а] ,иi]

цьому,

'l'i, Koгo llалiлеllо I I айвиll\ ими l1овноваж еl] I ] rlми, I I есуть вiI I повiда.llь} iiс,гь за лI агляlI
lI porlecoM

сР i rl
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го з вi,гуваll ня lсомпатл

за
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вI дпоI } llцАль r{ I CTI r лу/ { итоI ,А зА Аудит Фll{ Аt{ с ов о i' звI 1, н о CTI
I I ашими цiлями с отI )има} tня обгllулtтоваtrоi BI I eBI leI I ocтi, tt1o (liHaHcoBa звir:I liстl,

у

цiriому не мiс,гить сутtсI ] ого викривлення внаслiдок шахрайс,гва або помиJI ки, та виI lуск
звi,гу ау.чи,l] ора, п1о мiсти,гь I I aI пy i{ yмKy. ОбгругrтоваLI а вI I евrI еI liс,гь с висоltим рiвгтсм
BlI eBI I eHoc,l,i , tt1loT:e lI e l,atpatlI l,yC, I I { о ауllи,г, прове/ { елI иr"т вiliповiltI I о ло Т\ 4СД, зав)I (ltи
Bиrll] I 4,I ,b су,ггсве ] ] икриI ] леI I I I я, ,lкlllo tзоtlо iстлусl. I } икрlавlrсI I I I rI MO)I (y,r,b бу,r,и рс:] )/ JI I ,,га,I ,()NI
tllttхlэайст:lза irбо I I омиJI I (и; воlI и I ] l] tl)I (tlI O,гl,crl cyтTcI ] 14Mи, rI t(I I { o оt(рсrио або tl суrсупtI осr'i,
як обгруtr,гова1I lо

очiкустьс.яi, BoгI l{ моrI (у,гь вI lливати I I а економiчнi 1litI tсitт,тя I (opиc,I ,yBa.iiB,

I I lo

I I il ocrt oBi rli сТ
ф ir rап совоi звiтносr:i.
lJикоI I уло.tи аудит вiдповiдцо до вимог МСА, MLI викориOтоI ] усмо про(lесiйlте cy/ l)I (elllI rl
та професiйttий скеtrтицизм протяl,ом усього завдаI lI I я з ауllиту.

ttриймаtо,г] lсJI

I tpiп,t

,гогсl,

ми:

. iлеttтифiкусмо та oriirltocMo ризики суl] tсвого

викриl] JI еI ] ня (lirlaHcoBoT звi,r,tlос,гi
вtласлiдоtt шrахраi,iства чи помилки, розроблясмо й викоttусмо tlуl{ и,гоlэсьt< i проtlе/ t),ри ),
вiдпоlliль Htr I { i ризики) а TaKo)I ( отримусмо ауllиторсьlti докази, I lio с llоо,гат:tliми r,a
прийнятilими лJI ri викорис,гагI ня iх яlt осI I ови для rtашоТ лумl(и. Ризиlс I 1el] ] иrI I ] JieHI lrl
су1"l,сI ] ого викривJlенrтя вI rас.ltiдlоtс шахllайства с виI ] ,(им, I I irK д"ltя виI (рI 4] ] JI сI I I I я Brlac.ltil(oK
I I омиJI I (и, оскi_ttl,ки шахllайство Mo)I (e вклI оLI а,ги змову, пiлробку, HaBMlacTTi пl)оI ] усl(и,
I I егI раRI ,1лt tri твеllдlкення або нехтуваI { I I я захо/ { ами вl.tу,гlэil,ttttього KoLI lpoJlI o;
. отl] иI чI усмо розумiI iлI rI захоlI iв BTlyTllirllI lbo1,o I (оI I ,гl)оJ] I о, I цо с,госуI о,гьсrI tlуl(и,l] у, / UI я
рtlзробки aiуil14,гоI ] сьl(14х tI poI \ clly1l, яlt< t б rзiztrroBiltautta сlбс,гав14lI iiм) а I lc / tJ] я I ] исJI ()RjI сiI ] lr{
ltумl(и UI одо е(lеtстивt I о с,гi сисr,ем и Blt уr,lriшtл ього ко н,грол I o
. orlitllocMo ttрийttя,гrtiс,l,ь зас,t,осоваI I их облittоlзl.tх tlолi,гиt< ,га обr'руrrговаtliс,гt, облiкоtзlлх
oI titloI c i вi.цповiдrrих розкрит,l,iв iнформацii, зроблених уI lрав.llitlським гI ерсонаJI ом;
о лохоlI имо I ] исновку щодо ttрI айняt,гlлостi виI (ористаI l] I rI уI ] равлlнсыtим псрсоналом
rlриlI уI цсlri{ я про безпсреllвттiсть лiяrlыlосr,i як осI { оRи для бухгаrI ,гсрсьI (оI ,о облitс1, ,га, I ,I a
octloBi отримаrI их аудиторських лока:зilз, робимо I JиоI I оRоl(, LI ?l icTtyc су,г,I ,сва
I I е] ] изI ] аtlеttiсть lцодо подiй або умоlз, якi гlос,гаlзи.пи б пi7i зttа.litий cyMrtiB моlt(лиlзiст:t,
компаtI ii I I ро/ lов)ки,ги безrrерерllI rу дiяJI ьнiсть. Якшiо ми дохо/ { иNI о виоI { овку пlоlI о
iсrtування TaKoi суттевоi lleвизI tallortocTi, ми I I овиrI нi гlриверirутI 4 увirгу в свосму звi,гi
ауlI итора до вiдгrовiдних розкри,ггiв iпформаriiТ у (liнаrrсовiй звiтlI ос,гi
ztбо,.якttlо TaKi розкриrтя iн(lормацii с I { е[ I аJI еж [ I ими, модифiкува,ги c] ] olo лумlсу. I I arTI i
висI I овки r'руI I ,гуI оться на ауl{ и,горсI )ких доказах, о,гриманих / I o дa1l,и tlaшrot,cl :звi,t,у
ауllиl,оl] t1. I ] ,r,iM rчrайбутrri rrоlцiТ або yMoBla N4о)i(у,гь ] lриN4уси,гLt lcoMttattitt) I 1l)LI I I иI I и,гI 4 cI ] ()I t)
/ ] iя.ltt,I l iс,гl, l la безll ереllвI liй oottoBi.
]
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о оцiнюемо загальне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з
розкриттями iнформацii, а також те, чи показус фiнансова звiтнiсть операцii та подii,
що покладенi в основу ii складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображ оння.
Ми повiдомJI яемо тим, кого надiлено найвищими повноваж еннями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та cyTTeBi аудиторськi результати,

включаючи будьякi cyTTeBi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами
пiд час аудиту.
Ми також надасмо тим, кого надiлоно найвищими повноваж еннями, твердж ення, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незшI еяtностi, та повiдомляемо iM про Bci
стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано вваж атись такими, що впливають на
нашу незалеж нiсть, а також , до це застосовно, щодо вiдповiдних застереж них заходiв.
2.

ЗВI Т ЩОДО ВИМОГ I НШИХ ЗДКОНОДДВЧИХ I НОРМДТИВНИХ AKTI B

ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ
OcHoBHi вiдомостi про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВI ДПОВI ДАЛЬНI СТЮ
кКОМПАНI Я З УПРАВЛI ННЯ АКТИВАМИ (ОТП КАПI ТАЛ> (надалi _ ТОВ
(КУД кОТП КАПI ТАЛ> > , або Товариство, або КУА) наведенi в наступнiй таблицi 1.
Таблu

Повне найменування

Скорочена назва

Код СДРПОУ

Види
квЕд

Nь1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВI ДПОВI ДАЛЬНI СТЮ (КОМПАНI Я З УПРАВЛI ННЯ
АКТИВАМИ (ОТП КАПI ТАЛD
ТоВ (кУА (оТП кАПI ТАЛ>
з52900з9
На дату надання аудиторського висновку види дiяльностi
наступнi:
I tод КВЕД 64.З0 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi
суб'екти;
Кол КВЕЩ 64.99 Надання iнших фiнансових послуг (KpiM
страхування та пенсiйного забезпечення), н. в. i. у.;
Код I tВЕД 66.11 Управлiння фiнансовими ринками;
Кол КВЕЩ 66.19 I нша допомiж на дiяльнiсть у сферi
фiнансових послуг, KpiM страхування та пенсiйного

дiяльностi

забезпе.I ення;

Номер, дата видачl та

строк дii
нкцпФр

лiцензii

Мiсцезнаходж ення

Код КВЕД 66.30 Управлiння фондами (основний);
Кол КВЕ! 68.20 Надання в оренду й експлуатацilо власного
чи орендоваI I ого нерухомого майна;
Код КВЕД 70.22 Консультування з I I итань rсомерцiйноi
дiяльностi й керування
Лiцензiя на здiйснення професiйноi дiялl,ностi на фондовому
ринку  дiяльнiсть з управлiння активами iнститучiйних
illBecTopiB (лiяльнiсть з управлiння активами) серiя АД N9
075876 видана Нацiональноtо комiсiею з цiнних паперiв та
фондового ринку. flaTa прийняття та номер рiшення про
видачу лiцензii  25,09 .2012 NЬ799. Строк дii лiцензii з
29.09,2012 * необмехсений.
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3.
3.1

з,2

CTpaxoBi компанii

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ
Украiна страхуваFI ня ж иття"
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ТАС"

з2456224
30929821

ВI ДПОВI ДНI СТЬ РОЗМI РУ СТАТУТНОГО ТА ВЛАСНОГО КАПI ТАЛУ
ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА
Розмiр статутного капiталу ТОВ (КУА (ОТП КАПlТАЛ)) станом на З1.12.2019
складас 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) грн., що вiдповiдас вимогам ст. бЗ закону
Уrсраiни кПро iнститути спiльного iнвестування> Ns 5080VI вiд 05.07.20| 2р. та
лiцензiйним умовам дiяльностi КУА.
Власний капiтал ТОВ (КУД (ОТП КАПI ТАЛ)) станом на 31.| 2.2019 складас 13 674
тис. грн. та перевищус розмiр статутного rсапiталу наЗ 674 тис. грн.
Розмiр власного капiталу за 2019 piK збiльшився на I 112 тис. грн, Ще пов'язано з
прибутковою дiяльнiстю Товариства в 2019 роцi.

I НФОРМАЦI Я ПРО АКТИВИ, ЗОБОВ,ЯЗАННЯ ТА ЧИСТИЙ ПРИБУТОК
Загальна сума активiв ТОВ (КУА кОТП КАПI ТАЛ)) станом на 3 1. | 2.20| 9 складас
17 559 тис. грн.

НЕОБОРОТНI АКТИВИ

Первiсна BapTicTb нематерiальних активiв ТОВ (КУА (ОТП КАПI ТАЛ> > станом на
З1.12.201,9 складас 2 290 тис. грн., знос нематерiальних активiв в 2019 роцi нараховано
в cyMi 1 2] 4 тис. грн., заJI ишкова BapTicTb  1 01б тис. грн.
Станом на 01.01.2019 Товариством були вiдкоригованi вхiднi за] I ишки первiсноi
BapTocTi, амортизацii та залишковоi BapTocTi нематерiальних активiв у зв'язку з
виведенням з Тх складу об'екта у виглядi права користуванFI я програмним
забезпеченням, який не вiдповiдае критерiям нематерiального активу. В результатi
коригування, первiсна BapTicTb нематерiальних активiв зменшилась на 141 тис. грн. в
порiвняннi з 31 ,12.2018, амортизацiя зменшилась на 8З тис, грн. та залишкова BapTicTb
вiдповiдно зменшилась на 58 тис. грн.
Порiвняно зi станом на 01.01.2019 заJI ишкова BapTicTb нематерiальнi активи
'Говариства збiльшилась на 2З9 тис. грн.

Первiсна BapTicTb основних засобiв ТОВ (КУА (ОТП КАПI ТАЛ> станом на
З1,12.201,9 складае | 967,гис. грн., знос основних засобiв складас 783 тис. грн.,
залишкова BapTicTb  1 184 тис. грн.
ВраховуюLI и застосуванI I я з 2019 porcy МСФЗ lб < Оренда), cTa} I oM на 01.01.2019 року
Товариство створило актив з права користування об'ектом оренди за дисконтованою
вартiстю майбутнiх орендних платеrкiв до кiнця строку дiТ договору оренди у cyMi 1 373
тис. грн. В результатi були вiдкоригованi вхiднi заJI ишки первiсноI та залишковоi
BapTocTi основних засобiв шляхом збiльшення на 1 ЗJЗ тис. грн. в порiвняннi з
31,12.2018.

В 2019 роцi вiдбулось несуттеве зменшення первiсноТ BapTocTi основних засобiв на20
тис. грн. за рахунок коригування BapTocTi права користування об'сктом оренди та
вибуття деяких основних засобiв. Сума зменшення залишковоТ BapTocTi основних
засобiв склала 4J0 тис. грн., в основному за рахунок збiльшення суми нарахованоТ
амортизацii.
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f{ ебiторсь lca заборгованiсть
ffебi,гоlэськоТзаборговаrI ос,гi cTalio] vl на З1.12,2019 в cyMi 1 002,гис. грrI . пpeltcTaI ] JI eI ,I a:
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заборговttI rос,гi за послуги на суму 311 тис. грн,;
 лебi,горсьI (оI о заборговаI лiотtо за розрахунками за виl{ аними аваI I сами в сум)/ 24 ,гllс,
грн. CTaltoM на 01.01.2019 вхiдний заJI иI шок в Звi,гi про (liнаrlсовий с,ган дебi,llоllськоi'
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:

ltiгrrri I I апери, I I огаLI I еI iлI я ,га отримаI I нrI i] oxo/ ly :] а ,I кими гараI I ,говаrrо Кабiнстом
МI iнiс,грirl YKpaTltta в cyMi б 0З0 1,ио. I pI I .;
ttitlt.ti паI I ери iнс,гиr,у,гу сtI iльI tоt,о ittвсс,t,уваttrlя (ПI I l] I СD "О'Гll l[ iти") I з cyMi 5 300

,гис. t,pI I ,

коttI ти I I il / _lеI I ози,гI rLrх paxyl{ Kax в баllку з TcpMittoM рсtзlчtiшценttя бi'ltыltс 3х мiояltiв в
2 б70 ,r,ис. rpll.
Стаtlом l,ia 01 .01 .2019 'I 'оварисr,вом булсl проRеllеLlо I 1epcl(Jlacи(liKarliro коttt,гitз lI a
,гсрмiтrом
lI еI tози,гrI ] ,I х 1)tlxyl{ Kilx lз баltках, з
розмiitlеtrttя бiлыtI е Зх пtiсяцitз, з
екlзiва.ltегI тilз r,роtttоtlих коttI тitз l.\ o 1loToL] I 1i.rx (liнаrrсових iгttзесr:иt{ iй ,l,a ] (оригуl] ztI iI irl
(збi.rtьrшенrI я) вхiдгtих за.ltиlпtсiв по,l,очI I их фiнансових iгilзесr,иtliй в Звi,гi rlpo фiтlаrtсовиl.i
с,гаlI I I а суму 2 200 ,гис. грlr.
За 2019 piK сума поточних фiнаllсо] ] их irтвестиt{ iй збiльшилась tlzt 1 874,гис. l,pI I . l]
ocI { oBrI oMy за paxytloK придбаtлн.яt i нtзести tli йних серти ф i rtа,гi в.
I lоточrli фiналrсовi ilлвес,гицii у виг:tя;li цititlих пilперiв оI { iнlоlоться ,.} а oпpzll] ellлI 4l] oI o
BapT,icTlo з lзiдобраrrсеLI I I ям резулт,татiв переоrliнки через прибу,гоlс або збитоI с.
суп,ri

Yt< 1lliltttt () l ()3_] , lt,] (tlltt. tl1,1t ('',,l'" l I 1laxorlttx. 2'i. otI l. 5:
I loltr:1l tr I 'ос:с,гlli a1,211it,clllitl ta оl,б'1;1ql,itl а1,1tttttlllсl,кtli,lLiялl,rltlсгi
l(o;t (] / [ I 'I lO)/ 2.426j l64
,t,с.гt,/ t| lа

ttc ( 04 4 )

crrrai1 : cli

2 l] !) 5

j

lJ() : 2,З95

lсоtог(J] sсуа.соlп,

Llil

5
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товАриство

з

оБмЕж Еною вI дповlдАльнlстю (ААн (сЕЙякI ршАудит)

Грошовi кошти на депозитних рахунках без права дострокового зняття оцiнюються за
амортизованою вартiстю.

Грошовi кошти
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi в ТОВ (КУА (ОТП КАПI ТАЛ) станом на
З1.| 2.2019 складають 357 тис. грн. Залишки грошових коштiв вiдповiдають випискам
банкiв та даним бухгалтерського облiку.
Станом rra 01.01.2019 залишок грошових коштiв було вiдкориговано (зменшено на 2
200 тис. грн.) враховуючи перекласифiкацiю коштiв на депозитних рахунках в банках,
з TepMiHoM розмiщення бiльше 3х мiсяцiв, з еквiвалентiв грошових коштiв До
поточних фiнансових iнвестицiй.
В порiвняннi з 01.01.2019 вiдбулось збiльшення грошових коштiв на звiтлI у дату на 258
тис. грн.

Активи вiдображ енi у фiнансовiй звiтностi в цiлому достовiрно та в повнiй Mipi
вiдповiдно до МСФЗ вiдносно iх визнання, класифiкацii та оцiнки.

ЗОБОВ,ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННrI
Зобов'язання ТОВ (КУД (ОТП КАПI ТАЛ> ) станом на З1,\ 2.2019 складаються

з

довгострокових та поточних зобов'язань FI a загальну суму 2 078 тис. грн.
Щовгостроrсовi зобов'язання в cyMi З62 тис. грн. представленi довгостроковими
зобов'язаннями за орендою вiдповiдно вимог МСФЗ 16.
Враховуючи застосування з 2019 року МСФЗ 16 кОрендa> ), станом на 01"01.2019
Товариство визнало зобов'язання з оренди, що оцiнено за дисконтованою вартiстю
майбутнiх орендних платетсiв до кiнця строку дiТ договору оренди, у cyмi l 232 тис. грн., з
яких842 тис. грн.  довгостроtсовi зобов'язання та 390 тис. грн. пото.I нi зобов'язання.
За 2019 piK суъ,rа довгострокових зобов'язань зменшилась на 480 тис. грн. в основному
за рахунок час,гкового переведення ло складу поточноi кредиторськоТ заборгованостi за
довгостроковими зобов';lзаннями.

Поточнi зобов'язання Товариства станом на

3

\ .| 2.2019 на загальну суму | '116 тис. грн.

включають:
 поточI lу кредиторську заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями в cyMi 550
тис. грн. ВраховуюLI и застосування з 2019 року МСФЗ 16 < Оренда), викладене виI це,
станом на 01,01.2019 року до складу поточноТ крелиторськоТ заборгованостi за
довгостроковими зобов'язаннями вклюLI ено поточнi зобов'язання по орендi в cyMi З90
тис. грн.

кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги * З49 тис. грн, Поточна
кредиторська заборгованiсть за зобов'язаннями за товари, роботи, послуги збiльшилась
за 20l9 piK на l7 тис. грн.;
_ кредиторську заборгованiсть за розрахунками з бюдлсетом  2 тис. грн. Станом на
31.12.20| 8 кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюдж етом була вiдсутtlя.
 кредиторську заборгованiсть за розрахунками зi страхування 4 тис. грн. Станом на
3\ .\ 2.201,8 rсредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування була вiдсутня.
 потоLI ну кредиторську заборгованiсть за розрахунками з уLI асниками  ] 92 тис. грн.,
яка облiковуеться за амортизованою BapTicTto
 iншi поточнi зобов'язання2 тис. грн.



Забезпечення Товариства станом
складаються з:
Yrtllal'tla
I

l(o,lt
,t

0 l ()ЗЗ, lr,I { lrTll. B1,1r

l)ct'ctpi ay,,11119llitl
Cl(i)l I ()Y 2.1263 l64

I orI C1l lr

c:t,/ (lattc (04,1)

cttrai

l

2 l,(t)5 З

80:

()ill'T

,t,a

I 1laxtltlI tx, 27. о(l. 5:

сr,б'с,tсгiв аt,,llп,горськоj,ltiя';rbrrocri

2{ J9

: d iгccttlr[ 7] sc} ,a,ctrrn.tra

I

на З1.12.2019 на загальну суму 1807 тис. грн.

5 5 (1,1

,| ,I l
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Г()tiдI } I ztС] '1,I ] (),1оБtчlп)l{ :Еl,{ ()tовI 11гI (лlilдА.I I ьlilс,I ,л()< u\ ,,\ lj(([ ,] f4rI 1(I Pitlr\ } ii{ 1,1'I li

8

 118 тис. гргl.;

1510 ,гис. грrI .;
 забезпечення на BI тI lJI aTy премiй за звi,гний piK
 забезI I е.I еI I I lrl I { a RиI I JI ату вi2lгtусток працiвrI икам

 iHпI i забезпе.I ення  179 тис,грн.
За 201 9 piK rзiдбулосr, збiльrrrеt.tt,lя суI чI и забезтrечеrI ь I I о ?

збiльшення забезпеLI ення на виI lлату премiй

,га

16 ,гчlс. грI I . :] а

l).lхугtоl{

iнших забезпечеiI ь.

11ротягом звiтllого фiнансового 2019 року'Г0I ] KI { YA кОТI I КАПI ТАЛ> > кlэсдитiв I ,te
отримувало.
Зобов'язанrrя вiдобрах< енi у фiпаrrсовiй звiтtлостi в цiлому дцостовiрI tо та в поtзгtiй Mipi
вiдповiдно / I o МСФ:] вiдносно ix визнання, кJI асифiI сацii та оцirtки.

чис,гиЙ приБу,гок

За резулl,,гаl,ом дiя,тtьностi в 2019 рочi TOI } (КУА (О'ГП I { АI I I ТАЛ)) отримало
прибутоl< у lэозмiрi l772 TI ,1c. грI I .
Нерозпоt_ii.ltениti прибуток TOlt (КУД (O'I 'I I I { AПI ] 'AJI > > cтattoM на 31 ,12.'2019 сtt.lI алас
3 403 ,грI с. грI I .

тА сI lлАт,А стлту,I ,ноt,о I { АпI ,глJI у
В 2007 polti / _t.ltя забезпе.I егтня дiя.ltыtосr,i КУА був створений

Формуl] АtI I

I rI

сr,а,гу,ггt1,1й Kattti,t'zi:t у

розмiрi 20 000 000,00 (два/ ] ця,гь мiльйонiв) грп. Заресстроватлий статутI tий кагri,га;I був
по I зI лiс,гI о спл а.tеt,I ий гроI I I овими ко] I I ,гами.
I ] пepio:ti з 2008 року по 20l2 piK с,гату,гI lиI i капiтаlt I I ос,гуI I ово зменI пу] ] ill] ся. Вiдповiдrrо
l1o oc,гaFI iI bot,o рiшtеI I Flя уLI асникiв шlодо зменшенI I я розмiру стату,г[ I ого кzutiталу, яке
rtрийнято 08.10.2012р. (I I ро,гоtсо.lt Ns 58) розмiр с,гаl,у1,I I ого тсапi,гаrI у було зпtеitlfiеtI о до
10 000 000 (.itесяти мiльйонiв) грн.

Учаснитси 'ГОВ (КУД
ицI
наg, ll} i 1и тLI оJI и

(ОТП

I { AI I I TAJI > >

та частки, яi(ими RоLI и воJlо/ tiю,гь tлаtзеденi
LI acтlca

у сl,ir,гу,гI I 0му
lcallil,a.пi, 'И,

Учас11ик

ЗА'I ' KO'I 'l I сDаrлд Met I ел> I смегr,r,> (У l,орiцина)
АТ KO'I 'I I ] jAI 1I () (УкраТна)

BapTicTb
LI астI { и! I ,pH.
9 010 00t)

90,1

qc)
100

I ] сього:

в

990 000
1

0

000 000

Заресс,гроваrtий с,гатуr,ний I сапiта.ll TOI ] (I { YA (О'ГП I { AI I I TAJI > > у 1lозмilэi 10 000
000,00 (/ tecll,r,b Millbiiclllill) гриtlеI lь 00 копil".lоI ( c,гaI ,I o] vI rra 31 .12.Z0l9 сформоlзttttttl)i ;,
вiдrI овiдrrос,r:i ,,to зt} I (онолавс,r,ва УкраiLI и 1а повltiс,гто сllла.tеtI ий I ,роI iI овиI vI и I (оl] I ,гами.
Розмilэ с,гzтгу,t,I I ого капi,t,азtу перевLiuI ус мilriмалr,tlо вс,г2I I lов.llеlI ий rr,12 r,,lт,З розлi;rу I I
кJI irlеl,rзiйrlих yмol] прова/ { п(сI 111я професiйноТ лiяльнос,гi tra фотт2lоr] ому риlI ку (риlrку
цitлtrих паперiв) дiяlлыtос,гi з упратз.тI irtлlя активами itлституцiйних irtBecтopiB
(дiяi.ltьностi з управ;liгllтяl аI с,гивами)> , затI ] ердж еttих рiпrенrrям I I КI \ ilФР Nч 128] Bilr
2З.07 .2013р.

вlлI I o

в I / { HI

сть рI iзЕ,рI ] ного

оI I ду устлI I оI } LI и м / { о KУMEI { I ,AM
TOI } кКУА (O'l'I I I tАI ll'ГАJI > формус,гься вi2lI tовiдttо / to
Ф

I 1()l)M
Резеlэlзttий каlti,гit,it
ill(() t одziв с,гI ] а l,a Статуту'I 'o в ар и стtз at.
CтaI toM lra .] 1.1?,.2019 ре:зерtlI tий lcattiтa.lt 21tlpiBr,rroc 27l ,I ,I ,tc. t,I )tI . t] 2019 poI tr бу.lто
lI poBe/ .(eI I o 1,I арахуваI { ня l{ о рсзервI I ого каtti,га,ltу I I а заI ,аJI ьI I у суму 89 ,гис. I ,pr{ . у гloBr.riii
вiдlI овiдгtос,гi / to вимог заI (оriодавства УrtраТни ,га норм ста,гуту КУА.

з

I

Yr< llat'lra 01()3З, lr,l(rlirl. tl_vrt C'.t^  I I paxoBtlx, 27, ot| l, _S;
I I tlirtilp tl Pcc:o'tlli д_1,2itt1111litl,гlt ct,Cl'c,tclitl a),,/ tlI ,1,()| )c1,1(()I ;Liяlrl,rroclr
l(cl,,L

(] 1,1l'llOY

,l,ert./ r| laKc

errrai l :

cl

(041)

2.42бЗ ] 64
2

ti95З

1] () ;

2.895

iгссtоrГrDsсуа,соlп, Lla

5

^ 64
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l'Оl} Аl)ИС'Гl} О:t оБМЕ)I (Е11оЮ ВU(ПоtiU{ АJI LliI СТ'Ю (ААI I (Сtiрlrl..l{ I l'll| .дУl(И] ')

9

розкриттяI I [ lrI loPMAцI i куА
ЛОТРИМАНI I Я ВИМОГ НОРМАТИВНОПРАВОВИХ АКТI I ] НКtI [ I ФР

злiйсrrrос розкриття iнформацiТ в цiлому з
вимог
aKTiB i] КL{ ПФР ,гii вI 4мог Мi;кlrаролI I их
нормагивtI
о[
раI
]
ових
дотримаI rням

ТОВ (I { YA (ОТI I KAI I I TAJI )
стандартiв фiнансовоТ звiтностi.

СИСТ,ЕМА I ] HYTP I ШI НЬОГО КОНТРОJI I О
ТОR dtYA (OT[ I I tAПI T'AJI > створена система BHyTpiпrlI boгo i(o] I lpoJllo, ,I Ka дозвоJI яс
складатLI фitrаrlсову звiтtliсть, ,I Ka I { c мiстиr:ь суlгсвих I ] икриI ] JI сI lь вI tас"lliдоtс
п] ахрайства або помилки,

Аулиторами

не були

iдеrr,ги(liкованi i] икривлеrI I I rI фirrаrrсовоi звiтттос,гi вrtаслiлок

шахрайства.

R КУА е вну,грitшнiй аули,гор, яt{ ий пiдпоряtдtсовусться I I агляlltовiй ралi,I ,а с I I езалеж I I им
вiд управ.llittсысого персоналу. / { iяльнiсть tзлlут,рitпнього а)/ д(и,гора вi/ lповiдас
ilo.1toliceHHlo l] po с;rуlrсбу внуr,рiшtгlього ауl(иту (I соtt,гро;tlо) 1'ОВ (I (YA (O'I 'I I KAli] TAJI )
ЗР24, зilгверд)I (еttого Загальними зборами учасникiв вtд2] ,02,2019 (Протокол Nl 169),
с сис] ематиLI ноI о та вiдцlовillас вимогам закоI I одаI ] ства.
FI a лумrсу

аулиторiв системи внутрirшнього KoI ] TpoJI I o с достатньо ефективноI о.

с,гАн ltорпорАтиl} ноI ,о уtI l,АвлI ння
f{ o оргаrлiв управ:tiтттlя КУА вiлнося,гься HacTytlI ti






оргаI { и:

Загаrtыri збори у,lасriикiв;
I iаглядtова рала;

l| иlэекrliя.
Розгtо/ ti.lt гI оRLI оl] iill(ень оргаttiв управ,тtiнttяl tзI азначстI i статутом та I зну,г1,1itI tтлiми
/ 1оI (умен,гами 'I 'OB (КУА (О'ГI I КАI I I 'ГАJI > . Збоltи учасtlикiв вiziбуваI о,гьсrl у отроки
,га
в lI орrlдtсу, яttсий вiдпоlзiдас статутним iloKyMeI I l,aM ,га заl(оt{ о/ I авству,
Стаtt корпоi)ативноI ,о упраrзлiltгtя вiдповiл.I с вLlмогам законодавс,гва Украiни.

/ { оI I омI ж [ I л I нФормл цI rI
I HcllOI 'MAI I I я ПРо I I оВ'rI зА I I ИХ оСI Б

ТОВ (КУА
кОТI I I tАtI I ТАЛ)). В проriесi tI роведенпя аудиту (liI raHcoBoi звiтrI остi не було
BcTaI I oBJI eHo iлtших пов'язаних осiб, якi не були б розкритi КУА,

I детrтифirсацiя lrов'яlзаних осiб розкрита у гrримiтках до фiнагiсовсli звi,гностi

f{ o rтов'язалtих осiб вiдtлосяться HacTytrHi:
 ЗА1' кО] 'П Фанli Мелtеlllкмен,г> (Угоltruигrа);
_ А'Г (О'ГГI БАI I К)) (YKl;aTrra);
 LI rtеtI и l{ аt,ляt2lовсli ра.ltи;





lеtrера.ltьttий директор  MelKellot,Ka J,l.JI .;

LI .пеllи лиреrсuii

посадовi особи засI I овI I икiвtоlэи;lичних осiб Товаристlза,
ОперашiТ з пов'язаними сторонами, tцо ] ] ихо/ { ять за Meltci нормальлtоi дliя.ltыI ос,гi, :llci
упраtзлitrський персонал pattiшI c не iден,гифiкував, або I ] e розкрива] ] ауlI I 4тору, не
вс,гагtоtз:tегt i,

подI Й пtсля lцАти БАлАнсу
(I
{
YA
(OTI I KAI I I TAJI > бу.lrи вiчtоу,гнi гI одii
У ] 'ОВ
I I A,I I ] HI CTL

I ] гI JI иI I ути I .I a покt,lзниrси

\ / t< lla)'tta

0] 0ЗЗ, ,lr,I { I li'll.

llobrc1l в l)cco,tlri

Byrr

191liB

Сiпл'Т Пllax,:lBttx, 27, olP. 5l

lrl суб'с:к,t,iв

I l)l i()\ / ?,4?,6З164
c;t,/ t| lattc (()44) 2lЧ95Зl] (): 2li955* 64

I (o2L
,t

(ii

а1,,,111

crltai

l

: < liгccI tlr

фiнансовоi звiтностi станом гrа

(li)sc),a,coln.tla

а),.i(lI ,I ,оl)сьI iот,ltiяlrьttос,гi
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лтги балалlсу,

| 2,2019.

яI кi

могли б

ШФОРМАЦI Я ПРО СТУПI НЬ РИЗИКУ
Пруленчiйнi показники розраховувалися вiдповiдно до Полож ення щодо пруденцiйних
нормативiв професiйноТ дiяльностi на фондовому ринку та вимог до системи
управлiння ризиками, затвердж еного рiшенням НКЦПФР NЬ 1597 вiд 01.10.2015р.
Пруленчiйнi показники в ТОВ (КУА (ОТП КАПI ТАЛ) станом на 31 .\ 2.2019
вiдповiдають нормативним значенням, що вiдобраrкено в роздiлi 8.3 Примiток до
фiнансовоТ звiтностi Товарис,гва.
На пiдставi проведеного аналiзу результатiв пруленчiйних показникiв дiяльностi КУА
вваж асмо, що ступiнь ризику с низьким.

OCHOBHI ВI ДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФI РМУ

Аудиторська перевiрка виконана ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОI О
ВI ДПОtsI ДАЛЬНI СТЮ (ААН (СЕЙЯКI РШАУДИТ яке включене до Реестру
аулиторiв та суб'ектiв аудиторськоiдiяльность за номером ресстрацiТ 1525.
Кол СЩРПОУ 2426З| 64.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi NЬ 0570, видане АПУ вiдповiдно
до рiшення Ns 31914 вiд24.12.2015 (чинне до 31 .12.2020).
Аулит фiнансовоТ звiтностi здiйснювався командою iз завдання в кiлькостi трьох осiб
на чолi з партнером iз завдання Зацерковною Тетяною МиколаТвноI о, який включений

до Ресстру аудиторiв та суб'сктiв аудиторськоi дiяльность за номером ресстрацii
1

00857.

ТОВ (ААН

< СейЯКiршаудит) зареестроване 29.0З.| 996 Московською районною
держ авноI о адмiнiстрацiею м. Киева.
Мiсцезнаходж ення ТОВ (ААН (СЕЙЯКРШАУЩИТ> : 0103З, м. Киiв, вул. Сiм'i
Прахових, будинок 27, офiс 5, тел./ факс 2895З80,289,55,64.

OCHOBHI ВI ДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

Аулиторська перевiрка здiйснювалась на пiдставi Щоговору NЪ2001/ 20 вiд 20.01 .2020

з

20.01.2020 по 24.01 .2020,

Партнер iз завдання

Зацерковна Т.М.

Генеральний директор

тов кААн (сЕЙя_кI ршАу
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(длLI (сЕЙrI кI ршАуiI и,ь)

1

1

/L
Лата (piK, пliсяць,
за €
Щ РПО

м. КиТв, ГолосiiЪський район

Територiя
органiзачiйноправова

форпrа

госполарI овання

за

I ;'.X'l] ;;:;,:l;"* """'"

Управлiння фондами
Вид eKoHoMi.rHoT дiяльпостi
16
Середня кiлысiсть пpauiBHlrKiB 1
0J680, yKpaiHa, м, КиБlýТI ФiТк),.льц,ри,28
_

Адреса,телефоI r цq2] 4б9

КоАТУУ

за

КоПФГ
за

КВ

(Лiгера "Д"), (044)

(окрiпr роздiлу I V Звiту про фiнаrlсовi ре] ультатI I
0диI lпця BlrMipy: Tlrc. грн. без десяткового знака
(Звiту про сl,купltllй дохiд) (форма N 2), грошовi показнI rки якого наводяться в грllвнях з копiйкамlr).
Складсrlо (зробrlти позначку "ч" у вiдповiлнili клiтиllцi):
за полож ення} lI r (с,гаltдартамlr) бухгалтерського облiку
за мilкltародllI rпlI l стандарl,аilrи фiнансовоi звiтностi

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на 31 грулня 2019 р.

Актив

код

Пчню

I I а кitlець звiтного

Dядка

ппимiток

перiодy

2

]

4

000
00

7.1.1

l, HeoO0poTHl активп
iематерiальнi активи

1

] epBlcI I a ваDтtсть
{ акопичена амоl] тизацlя
капlтальнl lнвестицll

1005
1010

] cHoBHi засоби
leDBlcHa BaDTlcTb
lHoc
.l{ вестицlина HepyxoMI cTb
эвгостDокова дебiтоDська заборгованiсть
lдстDоченl податковl активи

Усього за роздiлом I

5

l 016
2 290
274

l

l84

7.1.1.

101z

на початок

l

717
8з2
055

l

б54

196,7
( 7Ез

1 98?

2200

1

ззз

(

10l5
l 040
1045
1095

ll. ОбоDотнi аmиви

iiTopcbKa заборгованlсть за продyкцlю, товари, роботи, послуги
цеоlторська заооргованlсть за розрахунками:
за видаI I ими aBallcilMи
l бtодлtетом
у тому числi з податку на пr] ибуток

25
30

829

7,| ,6.
7.1.6,
7.1.б.

зб

l40

2|

7.1.б.

7,1.6
] оточнi фiнансовl lнвестипl1'
рошl та lx еквlваленти

160

lxyllli1l в I t(l11Kax

1

:ього за Dозлlлом

I I l. Необоротнi активи, yтprlMyBaHi лля продаж у, та групli
рuбчrl

q

Баланс

167
195

Головний бухгалтер

35,1

99

357
15 35

13

17 559

15 442

зобов'язання i

'# ;| | i&ili* Й
Керiвник ТОВ

14 000

1200
1300

I I .,Щовгостроковi

1.3..7.1.4.
.4..7.7.5.

f5l:] :l:::l

р.
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тOр

ilK trшдудит

"

р,lчЕнк0 1.1,

/5
ffaTa (piK, плiсяць, чlrсло)
за

пiдприемотво Товариство

з 0бмеж еною вiдповiдальнiстю

"компанiя

з

еflРПОУ

управлiння активами

llотп

Капiтал'I
(наймсrrчвання')

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за 2019 р.

'

I .ФI НАНСОВI РЕЗУЛЬТЛТИ

Стаття

Код

Пункт

За звiтниI i

перlод

рядка

приплiток

перiод

попореднього

3

4

,2

чистий дохlд вlд реа} лlзацll продукцll (,говарlв, poolT, послуг)
Собiвартiсть реалiзоваtrоi продукцii (ToBapiB, робiт, послуг)

2000

177

205 0

1))

поибчток

2090

na,,

збиток
lншt опепацiйн1 доходи
Адмlнlсп] атI 4вн1 витрати
tsитрати tla збчт

z095
2 20
2 30

tнш1 операцlйнl витрати

2 Е0

Валовий

:

50

Фiнансовий результат вiд операцiйноiдiяльностi:
прибчток

2190

zl95

збиток
эход вlд ччастl в капlтал1
ншI фlнансовl доходи

2200
z22I J
2240
225о
2255
2270

ншl доходи
DjHaHcoBi витрати
гDати вlд ччастl в капlталl
нш1 витрати

Фiнансовий результат до оподаткування:
тпибчток

2290

??q5

lбиток
Jитрати (дохtд) з податку на прибуток
Цистий фiнансовий результат:

5

897

бзз

10

(637

169

8 з39

10 464

1,r)

62

76

(8 704
(909

(10 755]

7.2.2.
7.2.2.
7.2.2.

199
150

l

111

| 25

13з,7

564

215

1.2.2.
7,2.2.
7.2.2.

1 906

з8

1зз 258

ltI ,tt{

(2,18

,7,r,

(з9 224

1 802

7.2.2.

1 772

lзэ

1 772

2зз

2300

2з50

тпибчток

2з55
II.

СУКУПНИЙ ДОХI Д

Найменування показника

Цооцiнка (уцiнка) необоротних активlв
эоцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB
Накопиченt кчDсовl Dlзцицl
Частка iншого сукупного дохолу асоцiйованих та спlльних
lнший сукупний дохlд
нший сyкyпltlrй дохiд до оподаткуваlilI я
] одаток на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом
[ цший счкчпний дохiд пiсля оподаткyвання
] yкупний дохiд (счма рядкiв 2J50,2J55 та 24б0)

Код

Пункт

за звiтний

перlод

рядка

примiток

псрiод

попереднього

2

з

4

5

2400
24I )5

2410

z4l5
2445

2450
2455
2460
233

1,7,7,.

I I I . ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРЛЦI ЙНИХ ВИТРАТ
НайменуванlI я показника

на соцlilльнl заходи

Керiвник ТОВ "КУ,

ська Н.Л.
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20 сiчня 2020 р.
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/ц

Щата (piK, мiсяць, чlлсло)]
за

Пiлприсмство

Товариство з обмея(енOю вiдповiдальнiстю

"Компанiя
Капiтал"

з

едрпоу

t| ОТП
управлiпня активами

(найменl,дпцц91

Звiт про р} ,х грошовпх кошт,iв (за прямпм пtетодом)
за 2019 р.
ПуI lкт

примiток

II.

Рр

коштiв у результатi

I I I . Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi

вплив змiни вшютвих

Керiвник ТОВ

20 сiчня 2020 р.

"КУА "ОТП

Головний бухгалтер ТОВ

"КУА
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lEtl Е р Ал
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ТOо "дАН "сЕйflк

l

ршАудит

3дорiчЕнк0 1.1.

:n

/г

.Щата

(piK, мiсяць, число)
за

Пiдприсмство

Товариство з обмеж еною вiдповiдальнiстю

2020

СДРПОУ

"Компанiя

з

01

з52900з9

управлiння активами "ОТП Капiтал"

(наймеrI ування)

Звiт про власний капiтал
за 2019 р.

20I 8 piK

ишок на кiнець 2018
2019 piK

алишок на початок 2019

разом змiн в капiталi

шок на кiнець 2019
Керiвник ТОВ I | KYA
Головний бух

20 сiчня 2020 р.

9\ urrr ""

\
S)LJwv,,7i9.,!
РN:ж
.Ч;аЁЩlý
2_\ код

tьmdУ

ГгнgрАльний

дирЕкт0р

Ссиr] tttrшдудит"

3дорiчЕнк0

t,l.



Примiтки до фiнаrrсовоТ звiтностi за МС
за piK , що закiнчилися З 1

ТоВ (КУА (оТП

/6

Капiтал>

дня 2019 р.

Прuлпimкu Do фiнансовоi звiпlносmi за МСФЗ
Товарuсmва з обlпеJrcеною вiDповidальнiсmю ,, Коtпltанiя з уttравлiння акmuвOмu
за

1.

piK,

uцо

,,ОТП Кuпimол"
закiнчuлuся 31 zруdня 2019 року.

Органiзацiя.

1.1. OcHoBHi вiдомостi

Товариство з обме> tсеною вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами,,ОТП Капiтал"
(надалi  Товариство/ КУА) створено вiдповiдно Закону Украiни "Про господарськi товариства"
та Закону Украiни кПро iнститути спiльного iнвестування> .
Товариство, iдентифiкацiйний код Jф З5290039, зареестроване Голосiiвською районною у м.
Киевi дерх(авною адмiнiстрацiею 26.07,2007 р. Номер запису в Сдиному держ авному peecTpi
юридичних осiб та фiзичних осiбпiдприсмцiв про проведення дерх{ авноi ресстрацii: 1 0б8 102
0000 020503.
Товариство було зареестроване у якостi платника податкiв у держ авнiй податковiй iнспекцii
Голосiiвського району 27 .07 .2007 р.
Товариство було зареестроване платником податку на додану BapTicTb з 2З.09.2011 р.,
iндивiдуа_шьний податковий номер З 52900З26550.
Основним видом дiяльностi е професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку з управлiння
активами iнституцiйних iHBecTopiB (лiяльнiсть з управлiння активами).
Види дiяльностi за КВЕЩ 2010:
66.30  управлiння
:
64.З0  трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти;
64.99  надання iнших фiнансових послуг (KpiM страхування та пенсiйного забезпечення), н.
B.i.y.;

:

фондами;

66.1 1

66.19

 управлiння фiнансовими ринками;
 iнша допомiтсна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг KpiM страхування та

пенсiйного забезпечення;
70.22  консультування з питань комерцiйноi дiяльностi й керування.
Мiсцезнаходж ення КУА: 03680, м. КиТв, вул. Фiзкультури,28 (Лiтера (Д> ).
Телефон: | 044) 4923469
Сайт : http / / www. otpcapital. conr. traluac/
Enlai l : capital @otpbank.col"rr.ua
:

I нформацiя про засновникiв Товариства:
фiзичних осiб 
реестрацiйний номер
облiковоi картки платника
податкiв* ; дI я юридичних
осiбрезидентiв 
iдентифiкацiйний код
юридичноТ особи; для
юридичних осiбнерезидентiв
 iнформацiя з торговельного,
судового або банкiвського
реестру вiдповiдноТ краiни
про реестрацiю такоi
юридичноТ особи
,Щля

Повне найменування
юридичноi особи або
прiзвище, iм'я, побатьковi
фiзичноi особи

Закрите акцiонерне
товариство < ОТП Фанд
Менедж мент> >

01 1

0043959

Частка
Мiсцезнаходж ення
юридичноТ особи

11З4, Угорщина, м.
Будапешт, вул. Вацi,3З

статутному
капiталi, O/ о

90,

l

в

А (оТП Капiтал>
р.

Акцiонерне товариство

коТП

Банк>

2| 6в5166

010З3, YKpaiHa, м.
КиТв, вул, Жилянська, 43

9,9

Вiдповiдальними за фiнансовогосподарську дiяльнiсть Товариства в звiтttому перiодi були:
 Генеральний директор  Меж енська Н.Л.,
 Головний бухга,чтер  Андрiенко С.О.
Кiлькiсть працiвникiв за штатним розладом станом на З1 грудня201'8 р. складала2З особи
та З1 грудня 2019 р. складала 20 осiб.

iншi дозвiльнi документи
Товариство мае лiцензiю Нацiональноi KoMiciT з цiнних паперiв та фондовому ринку на
право здiйснення професiйноi дiяльностi на фондовому ринку * дiяльностi з управлiння
активами iнституцiйних iHBecTopiB (дiяльностi з управлiння активами) cepii АД J\ Ъ 075876.
Строк дii лiцензii  з 29,09.2012  необмеж ений.
Свiдоцтво Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку про включення до
держ авного ресстру фiнансових установ, якi надають фiнансовi послуги на ринку цiнних
паперiв вiд26.10.200] року, ресстрацiйний ЛЬ 114В;
Свiдоцтво про членство в Украiнськiй асоцiацii iнвестицiйного бiзнесу (протокол NЬ2410/ 07
1.2. Лiцензii та

вiд 04.09.2007року).
1.3. lrlст,ла,гу,цii'тллi itlвест,оряа9 &ý{ ,{ ,ý&tr![ { як!ях ж еребуватФть в улн;эав.lriшкi.
Перелiк iнституцiйних iHBecTopiB, активи яких trеребувають в управлiннi Товариства:

Nь

Найменування

1. I нститути

1.1

спiльного iнвестування
пайо Bi iнвесmuцiйнi clloHd u
Вiдкритий спецiалiзований пайовий iнвестицiйний фонд (ОТП
Класичний) ТоВ кКУА коТП Капiтал>

1.4
1.5

Закритий недиверсифiкований венчурний пайовий iнвестицiйний
фоrrд (ОТП Солюшн> Товариства з обмеяtеною вiдповiдальнiстю
< компанiя з yправлiння активами котп Капiтал>
Закритий недиверсифiкований венчурний пайовий iнвестицiйний
фонд < Фертилiзант I HBecT) ТОВ (КУА (ОТП Капiтал>
Пайовий недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд (ОТП
Подвiйний) ТОВ (КУА (ОТП Капiтал>

1.8
1.9

1.10

| .\ 2
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2ззI 415

2зз00| | 4
2з20028з
22400з28

1.6
1;7

дрпоу
€

2| 11414

| .2
1.з

реестрацiйний

код за еДРI СI

Пайовий недиверсифirсований закритий iнвестицiйний фонд кОТП
I HBecT* > ТоВ (КУА (оТП Капiтал>
Пайовий недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд кОТП
Подвiйний результат)) ТОВ (КУА кОТП Капiтал>
Пайовий недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд (ОТП
[ iти> ТОВ (КУА (ОТП КАПI ТАЛ)
Корпораmuвнi пойовi iнвесmuцiйнi фонdа
Акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний
корпоративний iнвестицiйний фонд "САРЕНГОI НВЕСТ"
Публiчне акцiонерне товариство < Закритий недиверсифiкований
венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд (КОННЕКТ>

2з200292

2з20047I
2з20075з

41288279
з,l500471'

/

МСФЗ ТоВ (кУА (оТП Капiтал>
,дня
з1
20l9
(Закритий
411'50877
недиверсифiкований венчурний
Акцiонерне товариство
корпоративний iнвестицiйний фонд кТРЕНЩКАПI ТАЛ)
Акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний
4303503 1
корпоративниЙ iнвестицiЙниЙ фонд "РI НВЕСТ"
Акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний
427з278|
корпоративний iнвестицiйний фонд "ФЬЮЧЕ I HBECTMEHTC''
Примiтltи до фiнаrrсовоТ звiтностi
за

1.13

LI 4
1.15

2.I
2.2

2.з

що закlнчилис

2, Недерж авнi пенсiйнi фонди
Вiдкритий пенсiйний фонд "ОТП Пенсiя"
професiйний недерж авний пенсiйний фонд "магiстраль"
Недерrкавний пенсiйний фо"д < Вiдкритий пенсiйний фо"д

з6274t96
з48з2684
34985916

кФрiфлайт>

3. CTpaxoBi

компанiТ

з.1

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ

з2456224

з.2

YKpaiHa стрzж ування ж иття"
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ТАС"

з092982I

2.

Економiчне середовище, у котрому Товариство проводить свою дiяльнiсть..
Ключовi моl!4е[ I ти 2019 poK_v, ilрогнози яа 2020 piK та fir} шЕ] уш{ е!{ rrя'Гtlва;эиства,I що

sтосуються ьяайбутrrього вI I JI иву

[{ а

фiнашсову звi,гrriс,rь.

УтсраiЪа впевнеFI о йде у 2а2а р, сlскi:rьки N,I rrкpoeкoнoltцi.rHa ситуацiя с:приятjI ива настi:tьttи,
наскi.цьlси це \ { охi.] I иво I ] Terlepiшllix умовах: зрOсталlня elcotToHtiltl.i залишасться l] меж ах З40/ о,
сtriввiдлтошення борr,у до ВВП наб.тrиж ас,гься ла рiвня нияiчого за 5аО/ о, дефiцлrr шоточного

paxyнK} r зни:] ився до вiдносно безпечного рiвня
3| % вiд ВВП. а гривня змiцнилася

наiiбiльпте соред рOзвинутих краТн. У 2020 р. зовнiшrrri уь,ttlви мож уть погiрrrrитися: го.lrовнi
риl] икI { rrов'язалтi з уttrrвiлыленllяN{ cBiToBcii ексlноь,riки т,а торгO} tими BiiiHirlrи. Враховуючи
I I еl] изшаченiOть iз реформами в бzrллкiвськоý{ у секторi, досягI { енFI я lloBoi угоди iз МВФ
вигляла€ даJI еI I и\ { ло заверI I I ення. А BTi,bT, iHBecToplT продовж ують вкладат} I кошI ти в
yrcpaiHcbKi облiгацiТ, якi прсlпон,ують прлtвабливу дохiднiсть в ,vмoBax. коли il;вестсlри
lloJI I oI oтb uа дохiдллiсть на cBiTclBT.lx фiлтансових рипках.

ffерж авний борг: Злrиж ус,гься, aJle l] ce ще ttеобхiдна пiд,гримка вiд п.riiкrrаrродпрш
партгrерiв. I _{ ьогорiчне зп,тiцнення гривtлi на 19(% допоr4огло YKpaiHi знизити спiввiдношI ення
боргу до I JBI I до 50% на lciHellb 20l9 р. з 61О/ оу 2018 р. Llасц,пного року спiввiднсlrrrення,
iMtlBipt,lo. :t} { и:tpl,i,bcr{ до 4] ОЛ" щ0, N4oiкe ста:ги rrаriбi;rъш швидким зниж еttнял,I борrового
наl] аI lтаiкеllня серел ttopiBllloBal{ иx з YKpaiHolo lсраiн. Виrrлати за лерiкавни14 I ] aJ1I oTI li{ l.{
боргоlчt зfuI I лrпI аI отъея. на Rисоко] л,{ у piBHi: ýi9 млрл та $6,8 х{ лрл у 2a2{ ) р, та2021 р. вiдlтоlзiлтlо,
()приятлива ситуаlliяt на pL{ HKax та втлссlкий зовнiшrнiй t{ Oiltrtт на гривневi облiгацii BH.vTpirпHboT
дер;кавttоi I I o:] икI I (лладzl:ti ОВДП) x,ro} I iyTb дO:tвOJI ltти урrtду rtpoйTtt 2()2а р. без пiдтриrr,rки
fu{ ВФ ,r,a iнпrих псiхtлtародл,llrх кре/ _1иторiв. до того хt ше скорочуючи су,rгсво ir,tiхсlародллi
резерви, Однак необхiднiсть вlI платити $В млрд ,v 2021 р. та ризик погiрrltсння настроТв на
свiтових ринкitх _чсе пI е ви] vtагаI оть вi7_1уряду досягнення HtlBoT угоди iз МВФ.
ОtsДrТ. У 2а\ 9 роцi ilrозешrлri
Щеуrясавrrиi& боря,: Е очiкуваrrдаi бi.rlьшrрtк iнвес,r,ицiй
iл,lвес,rори збi;I ьши.llи ] ] к.] lаделlпя tз yKpaillcbKi ОВfiI 1 rra 109 ý{ JI рд I рш до 116 ппrрл, з яrсих 114
ь,rлрд грн с гривнеRI lми облiт,аrliяп.tи. I | i iнструменl] и стали привабливими заRляI си високи} .,
вiдсtlткtlвиNli cTitBKaM, пo:t{ '5lкпI ei{ } I } o N{ oHeTapHоl по;tiтиttи, тиiшнiй rривнi Tit о.тiкуванняпit
imBec,i:tlpiB щодо [ рс)лOlзж еI тлля реформ rtoBooбpaпltir,t керiвtтицтl] ом краiши. Прозора борговаr
tто:ri,гика MiHicTepcTBa фiтлаrlсitз r:а вiлкритт,я Mixtllapoi{ ltoi розрахуЕковокзiiрlллtr,оtзоТ систеN{ и
к Clearstrean> у TpaBHi 201 9 року п{ е бiльше збiльпrила прrтваб:тивiсть гривнеRого борг1,.
,Клхочttва стаЕх{ а FýБУ: !!одальше:} I I рI ж ехI I I я. I :[ arlioHaTlbниii баlтlt Украiни (rта;lалi i,:I БУ)
JI р0l] 0д{ { } ] ду,ж е iкOpoткy lрошOвокредитI tу ttо.ltirиtсу. У реа:lылол,I ,ч J] иpa} terri с,rавка:,за tlcTallHi
18 rоriояцiв була вище 7оА. Очiкус,lьсrl, що I I БУ NI ож с зFI изити кJlI очо] ] у ставltу до 10.5% ло
кilll{ я 2020 р. Pea;lT,Tla вiлсоrтсова ставка з} { лlзиться до 7Yо до кiнцяl 1 квартал_ч 2020 року та до
5П/ о лсl lсiнцяt 2020 1l,, якпI O псlрiвняtти :з 7 10О/ о у rrерiо21 / lуж е ж Oрстксli мtrнетаlэноi пс1.1tiтиклr в
20t82019 рр. 'I 'акипл tI иI lol,I , rI еLll,раJI ыtий банк частково н[ влохtене хI ] иJI I o :iших(еfiI лrl
вiдlсоrltових c,ral] ot( бi:rьшiс,гло ] dеI I ,I раJI ъ} I их бarlrKiB розl} !lгкових краiн.

у

=
Примiтки до фiнансовоi звiтностi за МСФЗ ТОВ (КУА (ОТП Капiтал>
за piK, що закiнчилися 31 грудня 20i9 р,
ýашксл,g: Р* к* gзлж rяflr кgзкябу"ъ,сзк. I topiropa] ] иBI te

зi\ ,{ е} lшиJlися обся1,1л,lit i,Е} ,t{ 1] lI еlзих*

кред] .iт.yваI I ня cKOpoт* lJlOcr{ ца7 ,З0^ \ ,)t{ 0I } T} { i,

1ак i ва;tю,rлlих rlор,rфе"чiв" I lаЙбi;rьше

ci(opoLi()llllr{

спос"герit,аjI оея в Kar:eгopiT росiйсl;ltих банкiв з .llepж alJнraM капi,гаlом. lja ос,,гаrллн,i ] 2 мiсяцirз
oдi{ ЁI lj Hptx . A'I '(I ] 'I 'Б)  с,гi18 lлеплilтOспро,\ ,{ 0iкниl\ ,{ , а irrrпий  A'i'< I lpor,liHBecTбal{ i() * :JFI a.I Hо
скоротиi] бzurаtrс. Обидва :lyr\ ,I 0BI 4JI I 4 зNlеI { шеI { } tlt l} ajlоi] иx fiозик. Pem,lzr бallltiB :l ilttl:зel,tltиM
,га
АТ кС] i,гi Баrrк))" т,акоitt:зiчtе,ш] lI иJlи
кашi,га.;rопt, :JoKpeMa АТ < Укрсиббанк> , АТ кАrзаltь Башtt>
своТ крелlттнi портфелi.

З iHпro1,o боку. банiси:з,чкраiнськип.я капiтацопt (як

шрив.tтниfu{ ,

так

i

держ авI rиfur) не:лначнсl зляiнили обсягрt ctзotk портфелей за piK.

Де{ tiцит ;tiKBiдlloc,гi ллаtiриiсittцi 2018 рOку c] ] aI J шOI < Oм. який clrplltltl} I иl] рiзrсе зроста} lня
ставок itорпоративного кредитуваI rI I я. Зrti.rж еruля об.liiковоi ста] зки сушроl] од} куl] aLцося
зних(еI I FI ям t{ iH на бi:знеошоз} I кi.r, xolla й з леякlа.ь.l вiдставанняпt. 0чiк_чсfuI о. iцо в 2020 рrэпi
BzurclBi кOрпорaiтивнi кlэел1,1т!r зроетуть на 1аУо :Jавдяк!{ зростilннк) пOпиту на них, tlсlсiл,ки
ltихс.li стаlзки дO:tвOJI ять зlэоблtтlt бi:,rьrшi ilpoeкTl{ (liпaнcclBtl вигiлl,липли.
У бi:rьшостi бапrсiв irор,r,фе:ri l} зJtI о,I лtих ttозик скороLI уI оться, t"lcкi.llbKpr баллttlа ,не N4L] I о,гь
достатнього апетиту до них. Однитr,t з вrтнятltiв:tростання ltрелtлтiв е проекти з вjдновлtованоТ
енергii. I I озlлки в itlсlзеlч,tнii.i ватютi су.б'с,:tстапс виробтrl+ цтва електроенсtrrгiТ зроспi{ на 21ol,,
Уtсраiнсъкi банки 1\ ,1аjlи ще одr.tl{ рекOрдrлий piK :з поr,:lrlд} , реI ттабе,тtылосr:i" c,lcKi.llblcl.t iхнiй
грлl. Завдяки з} I аLI I I оN{ ,ч росту спохсI { вLI ого
очiку,валltлй прибу,гок { 1еревищус 60
^ .{ лрj{
кредитування та вiдсутностj високих Rитрат на резервуRаI ;ня, якi банкаluи буллт зробленi в
L{ инулоN{ у. l] о} i.и мOж \ / ть о,litсулзilти, що 2020 р. такOх( буде прибуткORрlп,{ , ttд;,ке illдеttс
сtlож L{ вtlих ltacTpoiB сягLlу1] ] ] еко] )лу за ocTaHlti 10 poKiB. Xo.1a НБУ по.lт.iнас tllэttлi:lятлt бi.;rьше
yi] аги роздрiбr,iому крел!.rт)il] аннI о" 1ztсраiнський риiлоtс ,ч.се ще зI lаходtlться за рiliдва вiд рiлзлlя
насиченостi. Корпоративне кредитування продоR)I iу,€ стагнуRат} l, i обсяг валоRого поlэтфешя
кOрпOративнI I х l{ релитiв змеrrrrrиRсlrl ва } .3% plp у xcclBTtTi. Однак :] ниж ення вiдсlоткових ставOк
iI ol] ltнHo :забе:] ttе.ll.tl] и :] pocTallнrr к0] ] I lорагивltого крелрI т] уваI tня ло 10% у 2020 роцi, сlскi:rьки
ПОПИТ r{ a КРеЛити зростатИý4L'.

fiконовgiка: Краrrце о.вiкзrвань. ljконошriка УкраТни :] росла бiлыttе нi> lt на 4О/ о в 2З
кваi] тал.} х 2019 1эок,ч" перевиrцивши кс)Есенсус* fiрог} tози. lLайвтtrциii з 200В року piBeHb
сiI ож Ltвчих ltастроiлз, зростанlI я зарtlбiтноi I I JI чI тI 4 та роздрiбного кредитуваI { url оlI рия} оть
пiдвищелллtlо сllож ивчого шош} I т,ч
KJlюLI oBoI o рушiяr yKp;ti.tlct ttoi eKollclt"liltи в 20192020 рр,

I } одно.lас погiрпrення ситуацiТ на свiтових сировинних ринках негzlтивно вплиRае на
пpo;\ ,{ L{ c,TI oBe виробнl.ttlтво i, iMtlBipнo) така ситу:rrliя збереж еться в2а20 роцi. I iрiпt тог0, усе п{ е
BttctlKi виI t"iI a1,1,I .t зir зовrлiштliп.t бсlргом с,l,] ] рI л,{ уl] а,tимуl,ь N4о)ttjlиl] ос,гi урялу щс)дrr 0,I { { r.{ yJI fllI ] ilHHrI
ciloж иBllогo ,га iltBec,tr.tцiйtlol,tl шс] шиту, I { 1.lxt.ti обсяги транзиту рrэсiйсьttого flриродI lого газу
7:{ оflаткоRо cTprI h,{ yBaTи] \ .{ yTL,гelv{ I ll4 росту. Ми очiкусN{ о. п{ о:] рt] стання еконоп,tilси уповi,льниться
ilB З.2О/ о у 202а роцi з З,6% у 201 9 роцi.
trшф;ляшtяк: Набlлсазлtlк:аеlt д8 цi;li } dБУ. I ллфляuiя ytrtrBi;tыlttTbcrl ло 4.9О/ о l,xa кiпець 2019
,га чиN,l.ulоý{ у J] po} lia,K)
року заl] l{ якlл си:lыtiй r,pltBпi, низь} (иý,{ cBi,loBpint rliltaM па ллаф,i,у й r,аз
зерновLrх. У 2а2а роцi низт,кi ltillи на енергоносii разошt iз хtорсткою фiскальнtхо по:li,rиrсо} о та
все I I { е вLI сокиN,I и вiдссlткtэвлtN{ и ставкаfuти прOj{ оl] х{ ать стриl\ 4увilтI i :JрOс] ,аFI I I я спож иtз.лlтх ttiH.
O,riicvB;* le зплiцнеrrня гpttB1,1i в 1* г,tl ttiBpi.1,1i 2020 porcy I I 0BI 4I I I l0 rце бi:rr,ше уlrовi:rыти,ги
iнфляцiло. I 3одllо.rас шозиlиj] I I I tй ефеrt,r,вiд зл,tiцлtення курсу t,pt,tBI li в 1г,о lriврiччi 2020 року,
il,fож е ста:ги I легатиRI I им у 2гtl пiврiччi 2020 року, ко;ти ттацiональна Rалюта поаI не слабtllaти,
I ншил,tи проir,rt} ляrцiйнимtи ри:jикаN,{ и е сильнiulий спO)ttт.lв.лl.тй пOпит, r:iрrпий уlэотсай
ci:tl,cblctll,ilcll0дapcbкcli uродlукцiТ та виrцi, ltillt л,rи o,litcycMo" цiл.ли ша лlафr,у. За trроrнозом,
iнф:rяrцiя буле б.lrизькою l(o 5,ЗО/ а тrа кiнець 2020 poiKy.
Г.ý,ото,яхзрхй в} ахунок: С'коропее* ння дефiа4нату, Спрлtятлт,тlзi сlзi,lовi r{ itти на сироRиFI )i,
trэекоlэ7ltrитl ,чрож ай :tерI ] ових т] а :jростан} rя грOпI OI зих переказiв дtэпсэь,rог.llи YKpaTHi скоротilти
деl| liцит llti,г0t{ } I 0l,o рах_yfiI rу ;lcl 2,] О/ о вiд BBI I у 2al9 роцi, ПогiршеI lцrl ситуаuiТ lla свiтових
,| ul
зNtеI ] шення лохоll,ч tлi;l,rралlзиту l,азу,пр{ lзiзедутъ до розширенr{ я 2.tефiциту" I I оточI lого
ринках
рахупку tз номiнальr:{ орI у ,вираriсеrrнi. a_rle завдяки росту економittи Birr залl,тillи,I ься на piBTli2,7Yu
вiд [ ] RI I i в2а20 роцi. I I езва)I I аI O.I и lJrt певн0 рtl:] пlирення 21ефirlиту. грLr,вI lя повI lнн.t заttiн.;ити
2020 роцi rra piBнi бltизькоtr,tу дtl 25.5 rрtr/ ло;l. Бi;tьше тог0,:jаI ] ляltи iriвес,гицiяr.t iпозепяttи,ч
irtBecт,opiB у OВfiП паrцiо,лла;rыtа J] аJllо,га ] \ ,I ож е зп.riцrtиз,рlся ло 222З rрн[ до;tар до lсiI trtя 1t,o
lI iврiччi 2020 року.

Примiтки до фiнансовоi звiтностi за МСФЗ ТОВ (КУА кОТП Капiтал>
за piK , що закiнчилися З 1 грудня 2019 р.
О,шсе" KepiBrlltцTBcl TilBalrиcT,Ba lle l,toxie riередба.rити tзсi т,еltделтцii, якi л,tож уть вI ljlиl] alти
tla фiпалtсс,lвий cetcTop ,t,a iншii l,а;rузi eKoшol.tircll" а T.lкt] xi ,r,e. якl.tй ] ] I u,t{ { B (за наявллос,lli ,гакоr,о)
'I 'овариства. [ (ерiвr+ иI lтRt] впевнене, п,lо воно
I JL] ни Moilty] ,I э l!I Z} i] trl, на,r,tаfтб,чтнiй фiнаrrсовий стан

Tit буд* в} I tивitтlt Bcix необхiднтлх заходiв ilлJl зiiбезпеt{ ення стабiльноi ;liяльнtlстi,
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3. Загальна основа формування фiнансовоi звiтностi.
3.1. Основа складання та представлення фiнансовоi звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства е фiнансовою звiтнiстю загального призначенI uI , яка
сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв
дiяльностi та грошових потокiв ТовариствадJш задоволення iнформашiйних потреб широкого
кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.
Концепryальною основою фiнансовоi звiтностi Товариства за piK, що закiнчилися 31
грудня 2019 року, е Мiж народнi стандарти фiнансовоi звiтностi (надалi МСФЗ), вкJI ючаючи
Мiж народнi стандарти бухгалтерського облiку (надалiМСБО) та Тлумачення (надалi
КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiж народних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в
редакцii чиннiй на 01 сiчня ] 019 року, що офiцiйно оприлюдненнi на вебсайтi \ 4iHicTepcтBa
фiнансiв Украiни.
Господарськi та фiнансовi операцii вiдображ аються в облiкових регiстрах в тому звiтному
перiодi, в якому вони були здiйсненi.
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будьяких застереж ень
вiдповiдае BciM вимогtlп{ чинних МСФЗ з врЕlхуванням змiн, внесених РМСБО 0таном на 01
сiчня 2019 року, дотримання яких забезпечуе достовiрне поданшI iнформацii в фiнансовiй
звiтностi, а сап,I е, доречноi, достовiрноi, зiставноi та зрозумiлоi iнформацii.
При формуваннi фiнансовоi звiтностi Товариство керувчlлося також вимогами
нацiональних законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацii i ведення бухгалтерського
обпiку та скJI адання фiнансовоi звiтностi в УкраiЪi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
Управлiнський персонап несе вiдповiдальнiсть за скJI адання фiнансовоi звiтностi згiдно з
вищезазначеною концептуальною основою. Управлiнський персонал також несе
вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який BiH визначае потрiбним для того, щоб
забезпечити скJI адання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттевих викривлень унаслiдок
шахрайства або помилки.
3.2. I cToTHi судж ення i дrкерела невизначеностi у

оцiнках

При пiдготовцi фiнансовоi звiтностi Товариство здiйснюе оцiнки та припущення, якi мають
вплив на елементи фiнансовоi звiтностi, rрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях,

розроблених KoMiTeToM з тлумачень мiж народноi фiнансовоi звiтностi. Оцiнки та судж ення
базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вваж аються
обГрунтованими i за результатап,I и яких приймаються судж ення щодо балансовоi BapTocTi
активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства
iнформацii про поточнi подii, фактичнi резуJьтати мож уть зрештою вiдрiзнятися вiд цих
розрахункiв. Областi, де TaKi судж ення е особливо важ ливими, областi, що характоризуються
високим piBHeM скJI адностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике
значення для пiдготовки фiнансовоi звiтностi за МСФЗ, наведенi ниж че.
Судж ення щодо операцiй. подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Якщо немае МСФЗ, який конкретно застосовусться до операцii, iншоi подii або умови,
керiвництво Товариства застосовус судж ення пiд час розробленшI та застосування облiковоТ
полiтики, щоб iнформацiя була доречною дJuI потреб користувачiв для прийняття
економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
подае достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки
Товариства;

€

Примiтки до фiнансовоi звiтностi за МСФЗ ТОВ кКУА (ОТП Капiтал>
за piK , що закiнчилися 31 грудня 20| 9 р,
вiдобрахсае економiчну cyTнicTb операцiЙ, iнших подiЙ або умов, а не лише юридичну

форrу;
с нейтральною, тобто вiльною вiд упередя(ень;
е повною в ycix суттевих аспектах.

Пiд час здiйснення судж ення керiвництво Товариства посилаеться на

прийнятнiсть

наведених далi дхtерел та враховуе iх у низхiдному порядку:
вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
визначення, критерii визнання та концепцii оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат
у Концептуальнiй ocHoBi фiнансовоi звiтностi.
Пiд час здiйснення судж ення керiвництво Товариства враховуе I rайостаннiшi полож ення
iнших органiв, що розробляють та затвердж ують стандарти, якi застосовують подiбну
концептуальну ocEI oBy для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та
прийнятi галузевi практицi.
Так у процесi застосування облiковоi полiтики Товариства при визначеннi сум, визнаних у
фiнаноовiй звiтностi, керiвництво використовувало судж ення i оцiночнi значення, найбiльш
cyTTcBi з яких представленi ниж .rе.
3.3. Змiлли в ýýСсФЗ в 2Ф19 цлочi

Рада з Мiж народних стандартiв бухгалтерського облiку внесла змiни в дiючi Мiяtнароднi
стандарти фiнансовоi звiтностi, а саме:
Поперше, з'являсться уточнення до МСФЗ 3 кОб'еднання бiзнесу> та МСФЗ 11 < Спiльна

дiяльнiсть> .

i

:

Зокрема, у МСФЗ З тепер мiститься вимога повторноi оцiнки частки в бiзнесi за умов, коJI и
суб'скт господарювання отримус контроль над таким бiзнесом, який с спiльною операцiею.
Зазначена вимога пов'язана з позицiонуваннrlм такоТ угоди як поетапного об'еднання бiзнесу.
HaToMicTb у МСФЗ 11 робиться уточнення lцодо спiльного контролю: коли пiдприсмство
отриму€ спiльний контроль над бiзнесом, що е спiльною операцiею, пiдприемство не
проводить повторноi оцiнки ранiше визнаноi частки в цiй компанii.
Подруге, незначних трансформацiй зазнае МСБО 12 кПодатки на прибуток> > . Зокрема, ý
52В iз зазначеного стандарту вилучено, HaToMicTb його основну iдею перемiстили до ý 52А.
Так, податковi наслiдки доходу
формi дивiдендiв визнають тодi, коли визнають
зобов'язання виплатити дивiденди. Зазначимо, що це твердж ення застосовують до Bcix
податкових наслiдкiв дивiдендiв, а нетiльки до ситуацiй, за яких iснують рiзнi ставки податку
для розподiленого та нерозподiленого прибутrtу.
Потрете, змiни вносять до МСБО 2З кВитрати на позики) в частинi витрат на позики, що
пiдлягають капiталiзацii, i безпосередньо стосуI оться ý 14. Змiни уточнюють: якщо бульякi
KoHKpeTHi позики зzLпишаються непогашеними пiсля того, як вiдповiдний актив буде готовий
до його очiкуваного використання або продаж у, це запозичення стае частиною коштiв, якi
суб'ект господарювання в цiлому запозичуе, пiд час розрахунку ставки капiталiзацii на
загальнi позики.
Щодо iнших ва} кливих оновлень у сферi МСФЗ, то з 01.01.2019 р. застосовуються норми
МСФЗ 16 та набираI оть.lинностi oKpeMi змiни до МСФЗ 9, МСБО 28, МСБО 19.
Наразi Керiвництво Товариства продовltсус оцiнювати вплив цих стандартiв на фiнансову
звiтнiсть Товариства. Передбачаеться незначний вплив цих стандартiв на фiнансову звiтнiсть,
Пiдготовлена фiнансова звiтнiсть чiтко та без будьяких застереж ень вiдповiдае BciM
вимогам чинних МСФЗ станом на 01 сiчня 2019 року, дотримання яких забезпечус достовiрне
подання iнформацiТ в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноi, достовiрноТ, зiставноi та
зрозумiлоi iнформацii.
При формуваннi фiнансовоi звiтностi Товариство керуваJI ося також вимогами
нацiональних законодавLI их та нормативних aKTiB щодо органiзацii i ведення бухгалтерського
облiку та складання фiнансовоi звiтностi в YKpaiHi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.

у

з.,4.

Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, сryпiнь округлення



Примiтки до фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ ТОВ (I { YA кОТП Капiтал>
за piK , що закiнчилися З| грудня 2019 р.
Валюта подання звiтностi вiдповiдае функцiональнiй валютi, якою е нацiонt} льна валюта
УкраiЪи  гривня, скJI адена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч, (якщо не зазначено
iнше).

3.5. Приrryщення про безперервнiсть

дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi
дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погатттення зобов'язань вiдбуваеться в ходi
звичайноi дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не вкJI ючае коригуваннrI , якi необхiдно було б
провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовж ити подальше здiйснення
фiнансовогос[ одарськоi дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
,Щоказом про безперервнiсть дiяльностi е те, що Товариство буле lrродовж увати вести
господарську дiяльнiсть в осяж ному майбутньому i що воно не мае Hi Haмipy, Hi необхiдностi
лiквiдуватися або суттево скоротити масштаб дiяльностi, про що свiдчить затвердж ений
план дiяльностi на 2019 рiкз цiльовим показником прибутковостiта план дiяльностiна
2020 piK, що затвердж ений рiшенням Наглядовоi рали Товариства J\ Ъ 204 вiд 20 листопада
2019 р.

Ознаки наявностi умов або подiй, що викликають сумнiви

продовж увати свою дiяльнiсть безперервно,

вiдсутнi.

в

здатностi Товариства
I

З.б. CyTTcBicTb та групування

Сутгевiсть  меж а, максимальне значення, якому повинна дорiвнювати iнформацiя, щоб
бути значимою для цористувача
,

звiтностi.

] ] iдrrclBiдllcl до ГI о.,tоlкенлтя < Про об:lirсову tto",riтиtcy ТОВ (КУА (ОТП Kaltila":t> зr,iлно
з ви} ,,I огаý.trл N4L'ФЗ> (лладшri  Облirсова rrо"rriтика) ToBaplrcTBo визI лаLiа€ I I астуI I ний розмilэи
cyTTeBocTi:
 вiдображ ення статей фiнансовоi звiтностi  1000,00 грн.;
 розкриття статей фiнансовоi звiтностi (окремих об'ектiв облiку, що належ ать до активiв,
зобов'язань та власного капiталу)  2 вiдсотки вiд ваJI юти балансу;
 розкриття статей фiнансовоi звiтностi (окремих видiв доходiв та витрат)  1 вiдсоткiв
вiд чистого прибутку (збитку) Товариство;
 проведення переоцiнки або зменшення корисностi об'ектiв облiку  величину, що

дорiвнюс 10вiдсотковому вiдхиленню залишковоТ BapTocTi об'ектiв облiку вiд iх

справедливоi BapTocTi;
 визначення подiбних активiв  рiзниця мiж справедливою вартiстю об'ектiв обмiну
не повинна перевищувати 10О% ,
Щля кохсного iз звiтiв фiнансовоi звiтностi обирасться окрема база визначення кiлькiсних
критерiiв якiсних ознак cyTTcBocTi статей фiнансовоi звiтностi дiапазон кiлькiсних
критерiiв, зокрема:
для статей балансу  базою € сума пiдсумку балансу, кiлькiсний критерiй cyTTeBocTi
визначасться у розмiрi не бiльш 1, О/ о вiд бази;
для статей звiту про фiнансовi результати  базою е сума чистого доходу вiд реалiзацiТ
продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) iз визначенням кiлькiсного критерiю cyTTcBocTi у розмiрi
не бiльш l О/ о вiдбж и.
для статей звiту про рух грошових коштiв  базою е сума чистого рух грошових коштiв
вiд операцiйноi дiяльностi iз визначенням кiлькiсного критерiю сутгевостi не бiльш | О/ овiд
бази;
для статей звiту про змiни у власному капiталi  базою е розмiр власного капiталу
пiдприемства iз визначенням кiлькiсного критерiю сутrевостi не бiльше | Yо вiдбази.
:

i

Порiвняннiсть iнформацii
По BciM сумам, вiдображ еним у фiнансовiй звiтностi,

3.7.

i

в обов'язковому порядку
порiвняльна
iнформацiя
попереднiй
перiод,
за
за
винятком виI I адкiв, коли
розкриваеться
Стандарт доrrускас чи вимагае iншого.

п

Примiтки до фiнагrсовоi
за piK, що

l

МСФЗ ТоВ кКУА коТП Капiтал>
31 грулня 2019р,

3.8.Превалювання cyTHocTi над формою
Облiк операцiй здiйснювався вiдповiдно до ix cyTHocTi,

а не виходячи з

юридичноi форми.

Звiтний перiод фiнансовоi звiтностi
Звiтним перiодом, за який формуеться фiнансова звiтнiсть, вваж аеться piк, тобто перiод з 01
сiчня 2019 року по З1 грудня 2019 року.

3.9.

4. CyTTcBi полож ення облiковоi

полiтики.

4.1. Основа (або основи) оцiнки, застосована при складаннi фiнансовоi звiтностi
I _{ я фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноi собiвартостi, за винятком оцiнки

за справедливою вартiстю окремих фiнансових

iHcTpyMeHTiB вiдповiдно

до МСФЗ

9

кФiнансовi iнструменти), з використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB,
дозволених МСФЗ 13 < Оцiнки за справедливою вартiстю> . TaKi методи оцiнки включають
використання бiря< ових котирувань, справедливу BapTicTb, що встановлюсться НБУ на дату
оцiнки або даних про поточну ринкову BapTicTb iншого аналогiчного за характером
iHcTpyMeHTy, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення
справедливоi BapTocTi. Передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i зобов'язань
визначасться з використанням наявноi iнформацiТ про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.
4.2. Загальнi полож ення щодо облiкових полiтик

полiтик
Облiковi полiтики  поrпрёr"i принципи, основи, домовленостi, правила та ,rpanr"nu,
застосованi суб'сктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовоi звiтностi. МСФЗ
наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову
звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцii, iншi подii та умови,
до яких вони застосовуються. TaKi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив ix
4.2.1. Основа формування облiкових

застосування с несуттевим.

Протягом звiтного перiоду при складаннi звiтностi Товариства застосовуеться Облiкова
полiтика, розроблена та затвердж ена ffирекцiею Товариства (Протокол Jф 1 10 вiд З1,12.20| 4
р.) та Облiкова полiтика (нова редакцiя), розроблена та затвердж ена Щирекцiею Товариства
(Протокол \ Гл 57 вiд 15.09.2019 р.) вiдповiдно до вимог МСБО 8 кОблiковi полiтики, змiни
в облiкових оцiнках та помилки) та iнших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 < Фiнансовi
iнструменти> , який застосову€
т ься Товариством ранiше дати набуття чинностi.
Товариство обирае та застосовуе своi облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцii,
iнших подii або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагае або не дозволяе визначення категорii
статей, для яких iншi полiтики Mo} I tyTb бути доречними.
4.2.2.I нформацiя про змiни в облiкових полiтиках
З 1 сiчня 2019 року Товариство застосовус МСФЗ 16 < Оренда> . Товариство орендуе
неж итлове примiщення за.Щоговором оренди Np16/ 18 вiд 31.10.2018 р,, укладеним з
фiзичними особами  пiдприсмцями. Орендоване примirцення знаходиться за адресою: 03б80,
Украiна, м. Киiв, вул. Фiзкультури, 28 (Лiтера "Щ"), кабiнет 6\ ] ,
Застосування МСФЗ 16 мало суттевий вплив на вiдображ ення результатiв дiяльностi у
фiнансовiй звiтностi станом на початок звiтного року. Отж е, станом на 01.01.2019 р.
Товариство створило актив у формi права користування об'сктом оренди за дисконтоваFI ою
вартiстю майбуттriх орендних платеrкiв до кiнця прогнозноi дати оренди. Амортизацiю активу
на права користування орендою Товариство нараховус iз застосува} I ням прямолiнiйного
методу, за яким квартальна сума амортизацii визначасться дiленням BapTocTi, що
амортизуеться, на строк оренди. У вiдповiдностi до вимог МСФЗ 1б станом на початок
звiтного року у складi кредиторськоiзаборгованостi вiдобраrrtено довгостроковi зобов'язання
за орендою та поточна кредиторська заборгованiсть за орендою.
4.2.3. Форма та назви фiнансових

звiтiв

+;

Примiтки до фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ ТОВ кКУА кОТП Капiтал>
за piK , що закiнчилися 31 грулня 2019 р,
Перелiк та назви форм фiнансовоТ звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам МСФЗ та
вклюLI ае:

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31. | 2,2019 р.;
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 piK;
Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2019 piK;
Звiт про власний капiтал за 2019 piK;
Примiтки до фiнансовоi звiтностi за 2019 piK, стислий виклад облiкових полiтик та iнша
пояснювальна iнформацiя.
[ анна фiнансова звiтнiсть затвердж ена до випуску 20 сiчня 2020 року Генеральним
директором Товариства. Hi учасники Товариства, Hi iншi особи не мають права вносити змiни
до цiеi фiнансовоi звiтностi пiсля ii затверлж ення до випуску.
4.2.4. Методи подання iнформацiТу фiнансових

звiтах

Звiт про сукупний дохiд передбачас подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за
класифiкацiсю, основаною на методi "функцii витрат" або "собiвартостi реалiзацii", згiдно з
яким витрати класифiкують вiдповiдно до ix функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад)
витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.
Особливостi вiдображ ення деяких статей у звiтах:
1) Баланс (Звiт про фiнансовий стан):
 заборгованостi перед Товариством iнститутами спiльного iнвестування (надалi  I CI ),
що включенi у Балансi до cTaTTi < I нша поточна дебiторська заборгованiсть> (код
рядка 1155), вiдображ аються згорнуто для кож ного I CI ,
 BapTicTb послуг, сплачених Товариством за реестрацirg iнститутiв спiльного
iнвестування до початку розмiщення iнвестицiйних сертифiкатiв, вiдобрая(аються у
Балансi cTaTTi < I нша поточна дебiторська заборгованiсть> (код рядка 1 155). BapTicTb
цих послуг вiдповiдно до Облiковоi полiтики враховуються до витрат I CI та
зобов'язанням I CI перед Товариством пропорцiйно розмiщеним цiнним паперам I CI на
пiдставi складеного кАкту вiдшкодування витрат> MirK I CI та Товариством. Щаний
порядок врахування витрат вiдповiдае принципу превалювання cyTнocTi над формою,
тобто кож на внесена iHBecTopoM I CI грошова одиниця враховуе витрати на
ресстрацiю вiдповiдного I CI .
2) Звiт про. фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд):
 KypcoBi рiзницi вiдображ аються згорнуто;
 iншi операцiйнiдоходи/ витративiдображ аються розгорнуто;
 iншi фiнансовi доходи включають HapaxoBaHi вiдсотки за депозитами, залишками на
поточному рахунку, вiдсотки за борговими цiнними паперами, фiнансовий результат за
операцiями РЕПО;
 доходи, витрати вiд володiння, вiдчуrкення цiнних паперiв вiдобрая< аються
розгорнуто вiдповiдних у статтях роздiлу фiнансовий результат вiд фiнансовоi
дiяльностi < I нптi доходи), < I ншi витрати).
Представлення грошових потокiв вiд операцiйноi дiяльностi у Звiтi про рух грошових
коштiв здiйснюеться iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривасться
iнформацiя про ocHoBHi класи надходж ень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв.
I нформацiя про ocHoBHi види грошових надходх(ень та грошових виплат формусться на
пiдставi облiкових записiв Товариства.
4.3.

Облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB
Визнання
Вiдобраiкення фiнансових iHcTpyMeHTiB у звiтностi регламентуеться

4.3.1.

МСФЗ

9

< Фiнансовi iнструменти ).
Товариство визнае фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у звiтi про фiнансовий
стан тодi i лише тодi, коли суб'ект господарювання стае стороною договiрних полож ень
щодо цього iHcTpyMeHTa (п.3.1.1. МСФЗ 9).
Товариство припиняе визнання фiнансового активу тодi i лише тодi, коли (п. 3,2.4
МСФl3 9):

;
=:

Примiтки до фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ ТОВ (КУА (ОТП Капiтал>
за piK , що закiнчилися 3 1 грудня 2019 р.
а) строк

дii контрактних (логовiрних) прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу

закlнLI уеться,

або

б) BiH передас фiнансовий актив, i ця передача вiдповiдас критерiям для припинення
визнання.
Товариство передае фiнансовий актив тодi i лише тодi, коли BiH:
а) передас KoHTpaKTHi (договiрнi) права на одер} кання грошових потокiв фiнансового
активу; або
б) зберiгае KoHTpaKTHi (договiрнi) права на отримання грошових потокiв фiнансового
активу, але бере на себе договiрне зобов'язання сплатити грошовi потоки одному або
кiльком одерж увачам за угодою, яка вiдповiдае умовам.
Товариство вилучае фiнансове зобов'язання (або частину фiнансового зобов'язання) зi
свого звiту про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли його погашають, тобто коли
зобов'язання, визначене у KoHTpaKTi, виконано, анульовано або строк його дii закiнчусться.

4.З.2. Класифiкацiя
К.lэЕверlфiкацiяg

фirхакясовхех аяст,rявiв

i] гiдно I \ 4С] ФЗ 9 KФitrallcoBi iirстlзl,л,тенти)) Товариство класиt} iкус,: фiнансовi активи як
,l,ztKi,
щil tlцittttlttlTbcя y I lодеtьшOл,{ у або :] а аJ\ ,10] эти1] 0} заtI с} к) собiварr:iстttl, або за
справсдJI ивоiо BapTicTI o ша ocltoBi обох таких .tил,ллликiв:
а) бiзтlесмоl:(елi '[ 'овариства лля управлiння фiнансовI { ] \ .{ и актиRами;
б) хараrс,герис,гик KOi,I TpaKTHitx (договiрлтих) грошовL{ х п0т()кiв (liпaшcoвql,o активу.
Товариство застосовуе двi бiзнесп,lодезti л.lrя,чшрав;liллшя фirrансовими акти} } ами:

 портфель iнвестицiй, управлiння

якиh.{ BiH

здiйснюс з метt] ю отримання контраI стних

(;tогсlвiрних) грtlltlових псlтоlсi в.
rrорт:фель iллвест:иttiй Товариства. YttpaB.lriнHя якLI л.{ :lдiйсtтttlс,гься :] l\ ce,I ,otrr r:opt,iBlri л;rя
реа;riзацii зп,tiлл сltlэавед.riивоi вар,rос,гi.
Товариство здiлiсllтос перекласифiкаrriкl Bcix охоflлених в,iдповiдними змiнапли
фiнансовт.lх активiв Tcl:ri й лиlfiе тсiдi, tiсlли BiH зл,тiнюс свOк) бiзнесплол9.пь уrI раRлiння
(iirrallcoBи1\ ,i{ {

актi.{ } ] аN,{ l.{ .

ь
Товариство класифiкус Bci фiнансовi зобов'язання як TaKi, що у подалыпому оцiнюються
за амортизованою собiвартiстю, користуючись методом ефективного вiдсотка, за винятком
таких (л.4.2.| МСФЗ 9):
а) фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображ енням результату переоцiнки
у прибутку або збитку. TaKi зобов'язання, в тому числi похiднi фiнансовi iнструменти, якi с
зобов'язаннями, у подаJI ьшому оцiнюI оться за справедливою вартiстю;
б) фiнансовi зобов'язання, що виникають, коли передача фiнансового активу не вiдповiдае
критерiям для припинення визЕI ання або коли застосовуеться пiдхiд подальшоi участi;
в) договорiв фiнансовоi гарантii;
г) зобов'язання надати позику за вiдсотковою ставкою, ния(чою нiж ринкова.
Товариство не проводить перекласифiкацii хсодних фiнансових зобов'язань.
К.
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zý.З.З" Фщiиlса ýэiклiатяеовхдк аgс,л,рявЁв
ГI ервiслла оцiпка фiHarlcclBl.tx активiв
Товар.истlзо ltiд час ilepBic_lloгo в,иlз} :{ il} :{ I { я оцittlос фirrаллсовийt ак,гив за irot,o сfi.раве/ lJlивоI о
варr:iс,шо через приб_чтоrс або зблlтоlс, I lайкрапlипttt дока:зат\ .fи справедпиtзоi BalrToc,r,i
фiнансовtlго iHcTpybTcriTa при пеlэвiсtlоп.rу визrrаrlrri, с :} ilзви.tаl:i пi,на операцii (тобтrr
сI ll)arвелJlив;r BapTic* l,b нал;rtлtlТ zrбо одерitс;ttтtlТ KoMtlerrcaцii  за МСФЗ 1З). l3итр;тl,и tta
операцitо, що безпосеl] еldнLо ttов'язаrri з rlридбапrtяп,t фitrаtrсового ;1к,гиl} _у, вi,l1tlосяr,r,ься д{ о
Rитрат гI оl] оtlлlого перiод_ч.
Псlдjlllышеr оцiтлка tЬiнапсtlвих аlстивiв
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В (КУА (оТП Капiтал>
piK, що закiнчилися З1 грудня 2019 р.
Пiс.;rя леl] вiсriсiг0 l] и:] lla} lHrt Товариство оцiltюс._ tРirtансовиiл ;tltTl,tB:
а) за аrмоlэтизоваitо [ о собiвilр,гiстtо;
б) за справсllJивоI о вартiс,гlо LI ере:з прибутоit або збитrэк.
Фiнансовий attTl,tB оl{ iнюють за ап.{ 0ртизOванOю собiва;этiстю, якшI 0 Rикон)iк)тьоя обiл/ dвi
за

Tarci yMoBI .t:

а) аitтив утриN{ уI Oть в ляодеlti бiзнесlr, мета якоi  утриý{ ,уjrаtttlя активi} з задJ,tя збираллttяt
конlрактних грошt] вiтх потоltiв ;
б) KOHTprtI iTHi (логовiрнi) yl4oBrl, фiнансовогtl аlкт} lву iтередба.тають у певнi датI 1
I I ilл,кOлж еI lнrl грс)шOвих rtо,гсliсiв. яtKi с JI иt] te I l0гашешнял,{ ocнoBtt0i супллt ,га сtula} l] ою вiдссlткiв
fl

а I tешогаш] ен"ч осfi ol] I l,v

сул,{ "ч,

фiттат:совлtх активiв. якi оцiнтоються
собiвартiстк) виl\ ,I оги lцOд0 зhtеI ] illення t(Opl;c} tоclTi (п,л.5.5. МСфЗ 9).

Товариство застосовус

ло

за

аl\ { ортизованою

Фiпаltlсовl,tй аlстив tlцiнлолоть за сЕравед:ll4l] ottl вар,гiстltl, окlэiпл виrrадкiв, tttl:tи йоrю
оцitrlоютt за амортизоваI I ою собiвар,r,iсr,ю.
Основою вI ,I знаI I сI ] ня спраRелливоi BapTocTi е прl.tп)цI { еннrl, п{ о сllýiбца госllодарювання
дiс безпеlэервно i не мас Hi HaMipy, Hi потребlл лiквiдувати чI ,I суттсво скоротити обсяг cBoci,
дiя.lrьttосr:i або здiiiсллlоl] аlLt оiiер;rцiкl l] а ltесI lриятJiрlви.к уN{ OB. Отж е, сrrраведJrt{ ва вар,riс,гь не
е cyllolo, якч суб'ск,I госшоларI оваI ц,{ я олерж ав бl.r (чи сi] латиI ] би) у гrрипл,чсовiй оliерацii, при
не7:1обровiльнiй лiквiдаr{ iТ .tи при пролаж у описаного майна. I I роте справелл} I ва BapTicTb
вiдобlэаiкас кредитну якiсть iHcTpyMeHTa.
11ри ouillui фiпал,rсових ак,гивiв за сilравед;I ивоI о ваlэтiс,гло Товариство вL{ користовчс
вс,гаrrов.lI еlli МССttЗ 13 кОцiнка сilраведJtиlзоi вартсlс,гi> TaKi piBrri iepapxiT справедtrивоТ
вартост| вiдповiдно до виь,fог:
tr 1liBeHb iepBtrlxii  аI стLI ви, I цо j\ ,fак)тъ кOтирування (цiна котир,vвання на активно] \ ,I у ринку).
т

] ,а ctlOoTepexcyBalri

;

2 piBeHb iepqpxii
опосерелковано);

*

акI l,tви. що не N{ аI о,гь Koтиp} iBal{ b, аJI е cпocTepextyBaHi (прямrо або

piBeHb iepшpxit * активи, ltlо не N{ aI oTb котир.yва} rь i не с слосте1] еж уRанrtми (немае даних
у вiлlсритол,rу дост_иri).
3

4.3.4. Оцiнка фiнансових зобов'язань
Первiсна оцiнка фiнансових зобов'язань
КУА пiд час первiсного визнаннrI визначае фiнансовi зобов'язання як TaKi, якi
оцiнюкiться за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Витрати на операцiю, що
безпосередньо пов'язанi з придбанням фiнансового зобов'язаннrI , вiдносяться до витрат
поточного перiоду.
Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань
Подальша оцiнка зобов'язань здiйснюеться як TaKi, якi оцiнюються за амортизованою
вартiстю.

4.3.5. Особливостi оцiнки деяких фiнансових активiв Товариства
4.3.5.1 Борговi цiннi папери
Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюеться вiдповiдно вимог п. 4.3.3. цих
Примiток.
Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюеться за справедливою вартiстю у
зв'язку з тим, що управлiння портфелем iнвестицiй Товариства здiйснюеться з метою торгiвлi
для реалiзацii змiн справедливоi BapTocTi.
Справедлива BapTicTb боргового цiнного паперу оцiнюеться за мiнiмальним серед
органiзаторiв торгiв, на яких обертаеться такий цiнний папiр, офiцiйним бiрж овим курсом на
дату оцiнки (1й piBeHb iepapxii).
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Прип,liтки до фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ ТОВ кКУА кОТП Капiтал>
за piK, що закiнчилися З1 грудня 2019 р.

Справедлива BapTicTb держ авних облiгацiй Украiни (надалiОВЩП), щодо яких
органiзатори торгiв не встановили бiрж овий курс, визнаLI аеться як справедлива BapTicTb, що
встановлюеться НБУ на дату оцiнки (1й piBeHb icpapxii).
НБУ визнаLI ае справедливу BapTicTb ОВДП з метою:
 для вiдобраяtення ОВЩП за справедливою вартiстю в облiку згiдно з МСФЗ;
 для розкриття iнформацii про справедливу BapTicTb ОВДП у звiтностi;
 для оцiнки достатностi застави за операцiями з банками Украiни та Фондом
гарантування вкладiв фiзичних осiб;
як орiснтир пiд час здiйснення операцiй з купiвлiпродаж у ОВДП.
!ля мiнiмiзацii втрат вiд реалiзацii процентного ризику, валютного ризику та ризику
лiквiдностi НБУ застосовуе до справедливоi BapTocTi ОВДП, коригуючi коефiцiенти.
НБУ визначае справедливу BapTicTb ОВДП за методикою, яка викладена у "Порядку
оцiнки за справедливою вартiстю цiнних паперiв резидентiв, що перебувають у власностi
Нацiонального банку Украiни або приймаються ним як забезпечення виконання зобов'язань".



Методика вiдповiдае вимогам Мiхtнародного стандарту фiнансовоi звiтностi 13 "Оцiнка
справедливоi BapTocTi". Основою даноi методики е побудова кривих безкупонноТ дохiдностi
за групами ОВ!П: графiчна iнтерпретацiя дохiдностi однорiдних безкупонних боргових
цiнних паперiв з рiзними перiодами до погашення. Базовi кривi безкупонноТ дохiдностi
булуються Нацiональним банком за держ авними облiгацiями.
Справедлива BapTicTb боргового цiнного паперу, що не мояtе бути визначена за 1м
piBHeM icpapxii, оцiнюсться з урахуванням доходностi до погашення виходячи iз значення
ocTaHHboi справедflивоi BapTocTi такого паперу, визначеною за 1м piBHeM iepapxii (2 й piBeHb

iepapxii):

п
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де Р* справедлива BapTicTb боргового цiнного паперу;
/ ,t1 дохiднiсть до погашення (оферти);
личина виплати (купонноТ, амортизацiЙноi) у lтиЙ перiод, грн.;
Ci  в€
d;  кiлькiсть днiв до I ,2, ... п виплати на дату розрахунку;
1У  номiнальна BapTicTb або залишкова вiд номiнальноI BapTicTb. цiнних паперiв, грн.;
du,  кiлькiсть днiв до дати погашення цiнних паперiв.
Розрахунок доходFI остi до погашення ум здiйснюсться за наведеною формулою в
зворотному порядку наблиrкеними математичними методами виходячи iз значення Р, що
дорiвнюе останнiй справедливiй BapTocTi, визначенiй за 1м piBHeM iepapxii, та дати
встановлення такоi BapTocTi.
Справедлива BapTicTb боргового цiнного паперу) що не мож е бути визначена за 1м
рiвнями iepapxii, оцiнюеться за2м iepapxii (що не мають котирувань, але спостереж уванi) на
пiдставi наданих аналiтичних пояснень / роз'яснень фахiвцiв, що MaI oTb вiдповiднi
квалiфiкацiю як < Фахiвцi з питаFI ь управлiння активами).
Справедлива BapTicTb боргового цiнного паперу, що не мож е бути визначена за | мта2
м рiвнями icpapxii, оцiнюеться за наведеною формулою, в якiй використовусться доходнiсть
до погашенFI я, розрахована виходячи iз значення Р, що дорiвнюс попередньоi справедливоi
BapTocTi або BapTocTi придбання такого цiнного паперу (3й piBerrb icpapxii).
Справедлива BapTicTb боргових цiнних паперiв, обiг яких зупинене або по яких
оголошено дефолт, дорiвнюе нулю.
4.З,5.2. I нструменти капiталу
Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу здiйснюсться за справедливою вартiстю.
Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу здiйснюеться за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток на дату оцiнки.

Справедлива BapTicTb iHcTpyMeHTiB капiталу, що обертаються на органiзованих ринках,
оцiнюеться за мirriмальним серед органiзаторiв торгiв офiцiйним бiрхtовим курсом, що склався
на дату оцitлки (1й piBerrb icpapxii).
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Справедлива BapTicTb iHcTpyMeHTy капiталу, визначена за 1м piBHeM icpapxiТ, надалi
називаеться "ринкова BapTicTb".
Справедлива BapTicTb iHcTpyMeHTy капiталу, щодо якого не встановлений бiрж овий курс,

мож е оцiнюватися за вартiстю, встановленою незttлеж ним оцiнювачем, якщо актуttльнiсть
такоi оцiнки не гiрша за З0 календарних днiв (2й piBeHb iepapxii).
Справедлива BapTicTb iHcTpyMeHTiB капiтчlлу, що перебувають у бiрж ових списках
органiзаторiв торгiвлi та BapTicTb яких на дату оцiнки не мож е бути визначена як ринкова, але
ринкова BapTicTb визначена на дату, що передуе датi оцiЕки не бiльше нiж на 365 днiв,
дорiвнюе останнiй ринковiй BapTocTi (2й piBeHb iepapxii).
Оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу, що не вкJI юченi до бiрж ових спискiв органiзаторiв
торгiвлi, або у випадку вiдсутностi ринковоi BapTocTi за ocTaHHi 365 днiв (Зй piBeHb iepapxii)
здiЙснюеться виходячи iз частки власного капiталу такого товариства, що припадае на
вiдповiдний фiнансовий актив на пiдставi рiчноi фiнансовоi звiтностi на останню звiтну дж у,
а у разу вiдсутностi до дати подання звiтностi Товариства на затвердж ення, промiж ноi
фiнансовоi звiтностi.
Оцiнка частки в товариствi з обмеж еною вiдповiдальнiстю здiйснюеться також виходячи
iз частки власного капiталу такого товариства, що припадае на вiдповiдний фiнансовий актив
на, пiдставi рiчноi фiнансовоi звiтностi на останню звiтну дату або промiж ноi фiнансовоi
звiтностi.
Справедлива BapTicTb iHcTpyMeHTy капiталу, що скJI адаеться з акцiй, обiг яких зупинене,
або паiв (часток) товариств, щодо яких розпочато процед} ру банкротства, дорiвнюе нуJI ю.
4.3.5.3.Щебiторська заборгованiсть
t
,Щебiторська заборгованiсть  це фiнансовий актив, який являе собою конц)актне право
отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'екта господарюванI uI
або iншими словtlluи дебiторська заборгованiсть  це договiрнi вимоги, пред'явленi
покупцям та iншим особам на отриманнJI грошових коштiв, ToBapiB або послуг.
Щля цiлей фiнансовоi звiтностi дебiторська забоРгованiсть класифiкуеться як поточна
(отримання очiкуеться протягом поточного року або операцiйного циклу) або як
довгострокова (лебiторська заборгованiсть, яка не мож е бути класифiкована як поточна).
.Щебiторська заборгованiсть класифiкуеться як дебiторська заборгованiсть, яка виникае за
реалiзованi в ходi здiйснення звичайноi господарськоi дiяльностi товари i послуги та iнша
дебiторська заборгованiсть.
, .Щебiторська заборгованiсть визнаеться у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли
Товариство стае стороною контрактних вiдношень щодо цього iHcTpyMeHTy та набувае
юридичне право одерж ати грошовi кошти.
Первiсна оцiнка поточноi дебiторськоi заборгованостi здiйснюеться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюс BapTocTi контракту.

t

Первiсна оцiнка довгостроковоi дебiторськоi заборгованостi здiйснюеться за
справедливою вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi погашення, тобто cyмi очiкуваних

контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка довгостроковоi дебiторськоi заборгованостi
здiйснюеться за ап,I ортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного
вiдсотка.
Поточну дебiторську заборгованiсть без встановлення ставки вiдсотка Товариство
оцiнюе за договiрною сумою, якщо вплив дисконтуванtul е несуттевим.

В подальшому Товариство на

розраховуеться

у

кож ну звiтну дату оцiнюе кредитний ризик, що
випадку iснування конкретних фактiв щодо ризику непогашення

заборгованостi конкретним дебiтором.

4.3.5.4. Зменшення корисностi (визнання очiкуваних кредитних збиткiв)
Мета встановлення вимог щодо зменшення корисностi полягае у визнаннi очiкуваних
кредитних збиткiв за весь строк дii за BciMa фiнансовими iнструментаI uи що оцiнюються за
амортизов€
lною вартiстю, за якими вiдбулося значI I е зростання кредитЕого ризику з
моменту первiсного визнання (незалеж но вiд того, чи BiH оцiнюеться на iндивiдуальнiй, чи
1з
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на груповiй ocHoBi) з урахуванням усiсI обгрунтовано необхiдноi та пiдтвердж уваноi

iнформацii, включаючи прогнозну iнформацiю, шляхом визнання резерву пiд збитки для
очiкуваних кредитних збиткiв.
Загальний пiдхiд  модель оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв (стадii ж иттсвого
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Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв
4,4,| , Визнання та оцiнка основних засобiв
Товариство визнае матерiальний об'ект основним засобом суттсвоТ BapTocTi, якщо BiH
утримуеться з метою використання ik у процесi cBoci дiяльностi, надання послуг, або для
здiйснення, адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк. корисного використання
(експлуатацii) яких бiльше одного року та первiсна BapTicTb вiд 2000 грн. (суттева BapTicTb).
OcHoBHi засоби несуттевою первiсною вартiстю, що зазначаються як малоцiннi необоротнi
матерiальнi активи (МНМА)  це матерiальнi об'скти, якi утримують для використання у
процесi свосi дiяльностi або для адмiнiстративних цiлей; використовуватимуть, за
очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду; первiсною вартiстю до 2000 грн. (не суттсва
4.4.

BapTicTb).

Вiдповiдно до МСБО 16 < OcHoBHi
облiковуе за моделлю собiвартостi, а

об'екти основних засобiв Товариство
саме собiвартiсть MiHyc будьяка накопичена

засоби> >

амортизацiя та бульякi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.

Подальшi витрати
BapTicTb основних засобiв збiльшусться на суму витрат, пов'язаних з
полiпшенням об'екта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя
тоцо), що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигiд порiвняно з тим, що були
первiсно очiкуванi вiд об'скта основних засобiв та мають конкретне визначення щодо
4.4.2,

Первiсна

майбутнiх економiчних вигiд
Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'скта в робо.lому cTaHi або повернення
об'екта в робочий стан, або ж одерж ання первiсно визначеноi суми майбутнiх економiчних
вигiд вiд його використання, вклI очаються до складу витрат перiоду.
4.4.3.

Амортизацiя основних засобiв
|4
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Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховусться прямолiнiйним методом з
використанням таких щорiчних норм:
будiвлiI S % ;
машини та обладнання 53З%
за





меблi  20  ЗЗо/ о.
iншi | 4  зз%

В 2019 роцi строки корисного використання основних засобiв переглядчlлися, ЕI ле не були
змiненi в порiвняннi з минулим роком.
Амортизацiя активу з права користування об'ектом оренди нараховуеться Товариством
протягом перiоду очiкуваного використання активу. Перiодом очiкуваного використання
активу е строк оренди. Амортизацii активу з права користування об'ектом оренди
нараховуеться прямолiнiйним методом.
4.4.4,

Нематерiальнi активи

HeMaTepia;lbHi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будьякоi накопиченоi

та будьяких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя
нематерiальних активiв здiЙснюсться iз застосуванням прямолiнiЙного методу з
використанням щорiчноi норми | 6,7 25,0 % о, Нематерiальнi активи, якi виник€
lють у

Еlluортизацii

результатi договiрних або iнших юридичних прав, аI чI ортизуються протягом TepMiHy чинностi
цих прав.
4.4.5, Зменшення корисностi основних засобiв

На кож ну звiтну дату Товариство оцiнюе, чи

та нематерiальних активiв.

ж ась ознака того, що кориснiсть активу мож е
зменшитися. Товариство зменшуе балансову BapTicTb активу до суми його очiкуваного
вiдшкодування, якщо i тiпьки якщо сума очiкуваного вiдшкодуваншI активу менша вiд його
балансовоi BapTocTi. Таке зменшення негайно визнаеться в прибутках чи збитках. Збиток вiд
зменшення корисностi, визнаний для активув поцереднiх перiодах, Товариство сторнус, якщо
i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначеннrI суми очiкуваного
вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних
засобiв коригуеться в майбутнiх перiодах з метою розподiленшI переглянутоi балансовоi
BapTocTi необоротного активу на систематичнiй ocHoBi протягом строку корисного
е

використанI UI .
4.5. Запаси
Запаси оцiнюються за найменшою з двох велиrI ин: вартiстю придбання i чистою вартiстю
т ься за
решriзацii. Оцiнка вибуття запасiв проводиться за методом FI FО, яка визнача€
(перше
надходж
ення
перший
видаток>
.
формулою 


Грошовi кошти та ikHi еквiваленти
Облiк грошових коштiв та iх еквiвалентiв регламентуеться МСБО 7 < Звiт про рух
грошових коштiв> > (МСБО 7).
4.6.

Грошовi кошти вкJI ючають в себе грошi на поточних, депозитних рахунках Товариства.
Актив е грошовими коштами чи еквiвалентами грошових коштiв (як визначено у МСБО
7), якщо немае обмеж ень щодо обмiну чи використання цього активу дJuI погашення
зобов'язанrrя принаймнi протягом трьох мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Еквiваленти грошових коштiв  KopoTкocTpoKoBi, високолiквiднi вкладення, якi вiльно
конвертуються в заздалегiдь вiдому суму грошових коштiв i характеризуються незначним
ризиком змiни ix BapTocTi.
I нвестицiйна дiяльнiсть  це придбання i продаж довгострокових €
lктивiв, а також iнших
iнвестицiй, якi не е еквiвалентами грошових коштiв.
,Щепозити/ грошовi кошти на поточних рахунках у разi пiдвищення ризику лiквiдностi
(не повернення ) пiдлягають перекласифiкацii.
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Приl мiтки до фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ ТОВ кКУА
за piK, що закiнчилися 31 грудня 2019 р.

Капiтал>

Щепозити в банках у разi не мож ливостi дострокового отримання грошових коштiв на
поточний рахунок не е еквiваJI еI I тами грошових I tоштiв та класифiкуються як фiнаrrсовi
iнвестицii, що оцiнюються за амортизованою вартiстю.
Первiсна оцiнка грошових коштiв та iх еквiвалентiв здiйснюеться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюс ik номiнальнiй BapTocTi.
Первiсна та подаJI ьша оцiнка грошових коштiв та ik еквiвалентiв в iноземнiй валютi
здiйснюеться у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку Украiни.
Подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюеться засправедливою вартiстю, яка дорiвнюс
ix номiнальнiй BapTocTi.
Товариство вiдносно банкiвських депозитiв мае наступну модель розрахунку збитку вiд
знецiнення фiнансового активу



:

при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний piBeHb
рейтингу uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, tцо мають прогноз "стабiльний> , що

присвоюеться рейтинговими агентствами, якi BHeceHi до Щерж авного ресстру уповноваж ених
рейтингових агентств НКI JПФР) на дату розмirцення коштiв резерв збиткiв розраховусться в
залеж ностi вiд строку та умов розмiщення (при розмiщеннi вiд 1 до 24х мiсяцiв  розмiр
резерву збитку складас 0,001% , бiльше 2 poKiB  10% );
.при розмiщеннi депозиту
банку
бiльш низьким кредитним рейтингом
(спекулятивний piBeHb рейтингу, що присвоюеться рейтинговими агентствами, якi BHeceHi до
fiерж авного реестру уповноваж ених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення
коштiв резерв збитку розраховусться у розмiрi вiд 10% до 100% вiд суми вкладу в залеж ностi
в розмiру ризикiв,
У разi обмеж ення права використання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад,
випадку
призначення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоi адмiнiстрацii) цi активи
у
мож уть бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення
про лiквiдацiю банкiвськоi установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв,
визнання ix як активу припиняеться ix BapTicTb вiдображ аеться у складi збиткiв звiтного
перiоду.

в

з

Облiковi полiтики щодо оренди
Облiк оренди регламентуеться МСФЗ 16 < Оренда> > , який встановлюе принципи визнання,
оцiнки, подання оренди та розкриття iнформацii про неi для забезпечення надання
Товариством, яке мож е виступати орендарем таlабо орендодавцем, доречноТ iнформацii у
4.7.

такий спосiб, щоб цi операцiТ були поданi достовiрно.
Застосовуючи цей стандарт, Товариство бере до уваги Bci умови та термiни договорiв та
:

Bci вiдповiднi факти

й

обставини. Товариство застосовуе цей стандарт послiдовно iT,
та за подiбних обставин,
МСФЗ 1б застосовуоться Товариством до Bcix видiв оренди, включас оренду активiв з
права користування в суборенду, починаючи з 01 сiчня 2019 року та з урахуванням впливу
на показники фiнансовоi звiтностi за 2018 piK.
узгодж ено до договорiв з подiбними характеристиками

4.7.1.Облiк оренди у випадку, якщо Товариство е орендарем
Щля договору, який мiстить компонент оренди, а такоя( один або бiльше додаткових
компонентiв оренди i або, що не пов'язанi з орендою Товариство як орендар розподiляе
компенсацiю, передбачену в договорi, на кож ний компонент оренди на пiдставi вiдносноi
окремо взятоi цiни компонента оренди та агрегованоI окремо взятоТ цiни компонентiв, що не
пов'язанi з орендою.
Вiдносна окремо взята цiна компонентiв оренди та, що не пов'язанi з орендою визначаеться
rrа ocHoBi цiни, яку орендодавець або подiбний постачальFI ик стягував би з суб'екта
господарювання за цей компонент або подiбний компонент окремо. Якщо } I аявну окрему
взяту цiну знайти немо)I tливо, то Компанiя складае оцiнку окремо взятоI цiни, максимально
використовуючи наявну iнформацiю.
Товариство визначас строк оренди, як невiдмовний перiод оренди разом з обома такими
перiодами:
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а) перiодами, якi охоплюсться мож ливiстю продовж ення оренди у випадку, якщо орендар
обГрунтовано впевнений у тому, що BiH реалiзуе таку мож ливiсть; та

:эi

б) перiодами, якi охоплюеться мож ливiстю припиI I ити дiю оренди, якщо орендар
обгрунтовано впевнений у тому, що BiH не реалiзус таку мож ливiсть.
На дату початку оренди Товариство визнае актив з права користування за собiвартiстю та
орендне зобов'язання. На дату початку оренди Товариство оцiнюе орендно зобов'язання за
теперiшньою вартiстю орендних платеж iв, не сплачених на таку дату. Оренднi платеж i
дисконтуються, застосовуючи припустиму ставку вiдсотка в орендi. Ставка дисконтування
визначаеться дJuI кож ного року за груповою полiтикоюОТПБанк.
Пiсля дати початку оренди Товариство оцiнюе актив з права користування, застосовуючи
модель собiвартостi.
Пiсля дати початку ореЕди Товариство оцiнюе орендне зобов'язання,

а) збiльшуючи

балансову BapTicTb

з

метою вiдобразити процент за орендним

зобов'язанням;
б) зменшуючи балансову BapTicTb з метою вiдобразити здiйсненi оренднi платеж i; та
в) переоцiнюючи балансову BapTicTb з метою вiдобразити будьякi переоцiнки або
модифiкацii оренди, або з метою вiдобразити перегJuI нутi по cyTi фiксованi оренднi платеж i.
На дату початку оренди Товариство оцiцюе орендне зобов'язання за теперiшньою вартiстю

ОРенДних платеж iв, но сплачених на таку дату. Оренднi платеж i дисконтуються,
застосовуючи приrrустиму ставку вiдсотка. Товариство у звiтному перiодi дJuI визначення
зобов'язаншI по орендi використовувulJI о середньозваж ену процентну ставку за портфелем
довгострокових банкiвських кредитiв, яка застосовуеться АТ (ОТП Банк> > та iншими
компанiями, що разом утворюють Банкiвqьку групу кОТП Банк> (надапi  Банкiвська група).

4,1.2. Облiк орепди у виI I адку, якщо Товариство е орендодавцем
Товариство як срендодавець класифiкуе кож ну зi cBoix оренд або як операчiйну оренду,
або як фiнансову оренду.
Оренда класифiкуеться як фiнансова орёнда, якщо вона переда€ в основному Bci ризики та
вигоди, пов'язанi з правом власrrостi на базовий актив. Оренда класифiкустъся як операцiйна
орендаэ якщо вона не rrередае в основному Bci ризики та вигоди щодо гI рава власностi на
базовий актив.
За умов договорiв Товариство надае/ отримуе оlтерацiйну оренду, тобто ризики та
Винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично залишtlються в орендодавця.
Оренднi платеж i за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй
ocHoBi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодtlпли про операцiйну оре$ду
Товариство визнае на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди. Затрати, що понесенi
при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витратfr

Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток явJuI ють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого
4.8.

податкiв. ПоточниЙ податок визначаеться як сума податкiв на прибуток, що пiдлягалоть сплатi
(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати
Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чиЕних (або в
основному чинних) на дату балансу
Вiдстрочений податок розраховуеться за балансовим методом облiку зобов'язань та являе
собою податковi активи або зобов'язанI uI , що виникають урезультатi тимчасових рiзниць мiж
балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та ik податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо Bcix тимчасових рiзниць,
що пiдлягають оподаткувttнню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванrшм
iMoBipHocTi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого мож уть
бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова BapTicTb
вiдстрочених податкових активiв переглядаеться на кож ну дату й зменшуеться в тiй Mipi, у
якiй бiльше не icHye ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток,
достатнiЙ, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдсцlоченого податкового активу
повнiстю або частково.
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Вiдстрочений податок розраховусться за податковими ставками, якi, як очiкуеться, булуть
застосовуватися в перiодi реалiзацii вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнае
поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включас в прибуток або збиток за
звiтlлий перiод, oKpiM випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi
визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'еднання бiзнесу.
Товариство визнас поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, яltщо податок нале)I tить до
статей, якi вiдображ ено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому
перiолi.
Товариство звертае увагу, що вiдповiдно до ст, 1З4.1.1. Податкового кодексу прибуток
Товариства, який визначасться шляхом коригування (збiльшення або зменшення)
фiнансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фiнансовiй
звiтностi пiдприемства вiдповiдно до мiж народних стандартiв фiнансовоi звiтностi, на
рiзницi, якi виникають вiдповiдно до полож ень Податкового кодексу.
Товариствоу 2018роцi та 2019 року корегуе фiнансовий результат на такiрiзницi:
Рiзницi, якi виникають при HapaxyBaнHi амортизацii необоротних активiв.
Рiзницi, tцо виникають при формуваннi забезпечень, а саме забезпечень для
вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат
Рiзницi щодо операцiй з продаж у або iншого вiдчуж ення цiнних паперiв
Розрахованiрiзницi у розмiрi0,9711О/ о для2018рокута 2,| 6О/ о для20| 9 року вiдсуми
активiв Товариства е вiдстроченими податковими активами. Але вiдстрочений податковий
актив слiд вваж ати тимчасовою рiзницею, що пiдляга€ вирахуванню, якI цо е ймовiрнiсть,
rцо буде отримано прибуток,до якого моя(на застосуватитимчасову рiзницю,яка пiдлягае

1.
2.
3.

ВИРаХУВаННЮ.

!

У зв'язку з тим, що вплив цих рiзниць корегуеться накопиченим вiд'емним значенням
об'екта оподаткування минулих податкових (звiтних) poKiB, що складас Зб % вiд суми
активiв Товариства, Товариство вва} кае, що тимчасовi рiзницi, якi будуть вiдображ атися у
майбутньому,не€
сутт€
вими.Тому,Товариство
у2018роцi та у2019роцiне розраховувало
вiдстрочений податок.

4.9. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань
4.9.| . Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство мае теперiшню заборгованiсть (юридичну або

конструктивну) внаслiдок минулоi подii, icHyc ймовiрнiсть (тобто бiльше мож ливо, Hi> tt
немоя(ливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття pecypciB, KoTpi втiлюють у собi
економiчrri вигоди, i мож на достовiрно оцiнити суму зобов'язання,
4.9.2. Виплати працiвникам

Витрати на заробiтну плату, оплаLI уванi щорiчнi вiдпустки, виплати за листками

непрацездатностi, премii, а також негрошовi винагороди нараховуються в тому роцi, у якому
вiдповiднi послуги надавалися працiвниками. В складi витрат на утримання персоналу
вiдображ аються витрати на формування забезпечень на оппату вiдпусток та виплату премiй.
Товариство не мас ж одних iнших зобов'язань за виплатами пiсля звiльнення працiвникiв або
iнших iстотrrих виплат, якi потребують нарахування.
4.9.3. Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до украI нського законодавства, Товариство нараховувало единий соцiальниЙ
внесок (надалi  ССВ) як добуток розмiру зарплати, за який отримано дохiд (прибуток)
СВ (22 % ) за умови перебування у трудових вiдносинах з
працiвниками, та ставки €
максим€
ш
ьного
обмеж ення встаFI овленого чинним законодавством. TaKi
урахуванням
витрати вiдображ аються у перiодi, в якому були HapaxoBaHi доходи (прибуток) працiвникам.
Щодатково Товариство мае недерж ану пенсiйну програму, яка передбачас внески вiд
роботодавця. У 2018,2019 роках TaKi внески Товариство здiйснювало.
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4.10. I ншi застосованi облiковi полiтикиl що е доречними для розумiння фiнансово'i

звiтностi

витрати
Дохiд  це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у вигJI ядi
надходж еншI чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань,
результатом чого с збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного з
4.10.1 Щоходи та

внесками учасникiв.
Дохiд визнаеться у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та
критерiям визнання. Визнання доходу вiдбуваеться одночасно з визнанням збiльшення

активiв або зменшення зобов'язань.

Дохiд вiд продаж у фiнансових iHcTpyMeHTiB, iнвестицiйноi HepyxoмocTi або iнших
активiв визнаеться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix наведечих далi умов:
Товариство перодЕrло покупцевi cyTTeBi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю
на фiнансовий iHcTpyMeHT, iнвестицiйну HepyxoMicTb або iншi активи;

а)

б)

в)
г)
Г)

за Товариством не залишаеться aHi подальша rI асть управлiнського персоналу у
формi, яка зазвичай пов'язана з володiнням, aHi ефективний контроль за проданими
фiнансовими iнструментайи, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активЫи;
суму доходу мож на достовiрно оцiнити;
ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею;
та
витрати, якi були або бу[ уть понесенi у зв'язку з операцiею, мож на до.rоЬiр"о
оцiнити.

Дохiд вiд надання послуг вiдображ аеться в момент виникненшI незалеж но вiд дати
надходж ення коштiв i визначаеться, виходячи iз ступеня завершеностi операцii з надання
послуг на дату балансу.
lво на отримання коштiв.
,Щивiденди визнаються доходом, коли встановJI ено пр€
Витрати  це зменшенI ш економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi
вибуття чи ап{ ортизацii активiв або у виглядi виникнен[ uI зобов'язань, результатом чого е
зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникtI I \ { .
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за р[ ови вiдповiдностi визначенню
;
та одночасно з визнанняпл збiльшеЪня зобов'язань або зменшення
Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, копи видатки не надають
майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiею мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не
вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли
виникчlють зобов'язання без визнання активу.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманшI м доходу, визн€
t ються у тому ж перiодi, що й
вiдповiднi доходи.

активiв.

4.10.2. Операцii з iноземною валютою
Операцii в iноземнiй валютi облiковуються в украiнських гривнях за офiцiйним курсом
обмiну Нацiонального банку Украiни на дату проведення операцiй.
MoHeTapHi активи та зобов'язання, вираж енi в iноземних ваJI ютах, перераховуються в
гривню за вiдповiдними курсtlN,I и обмiну НБУ на дату балансу. HeMoHeTapHi cTaTTi, якi
оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображ аються за курсом на
дату операцii, HeMoHeTapHi cTaTTi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй
валютi, вiдображ аються за курсом ца дату визначоння справедливоi BapTocTi. KypcoBi рiзницi,
що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в
тому перiодi, у якому вони виникають.
Товариство використовув€
r ло
обмiннi курси на дату балансу:
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31.12.2018 з1,12.20| 9

Гривня/ 1 долар
Гривня/ 1 свро

США

4.10.3. YMoBHi зобовlязання та

27,6вв264
31,71413в

2з,6862
25,808517

активи

Товариство не визнае yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства.
I нформацiя про умовне зобов'язання розкривасться, якщо мож ливiсть вибуття pecypciB, якi
втiлюють у собi економiчrri вигоди, не с вiддаленою. Товариство не визнас yMoBHi активи.
Стисла iнформацiя про умовний актив розкриваеться, коли надходж ення економiчних вигiд е
ймовiрним.
5. OcHoBHi припущення, оцiнки та судж ення
При пiдготовцi фiнансовоi звiтностi Товариство здiйснюе оцiнки та припущення, якi мають
вплив на елементи фiнансовоi звiтностi, I рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях,
розроблених KoMiTeToM з тлумачень мiхrнародноi фiнансовоi звiтностi. Оцiнки та судж ення
базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вваж аються
обгрунтованими i за результатами яких приймаються судж ення щодо балансовоi BapTocTi
активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства
iнформацii про поточнi подii, фактичнi результати Mo)I tyTb зрештою вiдрiзнятися вiд цих
розрахункiв. Областi, де TaKi судж ення е особливо важ ливими, областi, що характеризуються
високим piBHeM складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике
значення для пiдготовки фiнансовоi звiтностi за МСФЗ, наведенi ниж че.
)

5.1. Судж ення щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних

МСФЗ

Якщо немае МСФЗ, який конкретно застосовуеться до операцii, iншоi подii або умови,
керiвництво Товариства застосовус судж ення пiд час розроблення та застосування облiковоТ
полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття
економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
подае достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки
Товариства;
вiдображ ае економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну
форму:




с нейтральною, тобто вiльною вiд упередж ень;

повною в ycix суттсвих аспектах.
Пiд час здiйснення судж ення керiвництво Товариства посилаеться на прийнятнiсть
наведених далi дж ерел та враховус ix у низхiдному порядку:
вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
визначення, критерii визнання та концепцii оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та
витрат у Концептуальнiй ocHoBi фiнансовоi звiтностi.
Пiд час здiйснення судж ення керiвництво Товариства враховуе найостаннiшi поJI о} кення
iнших органiв, що розробляють та затвердж ують стандарти, якi застосовують подiбну
концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та
прийнятi галузевi практики, тiею мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним дж ерелам.
Операчii, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здiйснювались.
€

:




5.2. Судж ення щодо справедливоi BapTocTi активiв Товариства
Справедлива BapTicTb активiв, що активно обертаються на органiзованих фiнансових
ринках, розраховуеться на ocHoBi поточноi ринковоi BapTocTi на момент закриття торгiв на
найближ чу дату до звiтноi дати. В iнших випадках оцiнка сrтраведливоi BapTocTi Грунтуеться
на судж еннях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючоТ eKoHoMi.rHoi
ситуацii, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з
врахуванням вимог МСФЗ 13 < Оцiнка справедливоi BapTocTi> .
5.3. Судж ення щодо змiн справедливоi BapTocTi фiнансових
20
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Керiвництво Товариства вваж ае, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок
до оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування не доступнi, е ключовим
дж еролом невизначеностi оцiнок, тому що:



вони з високим cTytI eHeM Ймовiрностi зазнають змiн з I I лином часу, оскiльки оцiнки
базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн
вЕlJI ютних KypciB, показникiв кредитоспромож ностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки
iHcTpyMeHTiB, а також специфiчних особливостей операцiй; та
 вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображ енi в звiтi про фiнансовий стан, а також на
доходи (витрати) мож е бути значним.
Якби керiвництво Товариства використовувЕrло iншi припущення щодо вiдсоткових
ставок, волатильностi, KypciB обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i
коригувань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових
iHcTpyMeHTiB у разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображ ений
у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток.
Використання рiзних маркетингових припущень та/ або методiв оцiнки також мож е мати
значний вплив на передбачувану справедливу BapTicTb.
5.4. Судж ення щодо очiкуваних TepMiHiB утримування фiнансових iHcTpyMeHTiB
Керiвництво Товариства застосовуе професiйне судж ення щодо TepMiHiB утриманшI

фiнансових iHcTpyMeHTiB, що входять до скJI аду фiнансових активiв. Професiйне судж ення за
цим питанням фунтуеться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHTy, його прибутковостi й
диналлiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi мож уть бути пов'язанi з
призупиненнJI м обiгу цiннир паперiв, що не е пiдконтрольним керiвництву,Товариства
фактором i мож е суттево вплинути на оцiнку фiнансових iHcTpyMeHTiB.
5.5.

Використання ставок дисконryвання

Ставка дискоЕту  це процентна ставка, яка використовуеться для перерахунку
майбутнiх потокiв доходiв в едине значення теперiшньоi (поточноi) BapTocTi, яка е базою для
визначеншI ринковоi BapTocTi бiзнесу. З економiчноi точки зору, в ролi ставки дисконту е
баж ана iHBecTopy ставка доходу на вкJI адений капiтал у вiдповiднi з piBHeM ризику подiбнi
об'екти iнвестування, або  ставка доходу за i} льтернативними варiантами iнвеститI iй iз
зiставляння рiвня ризику на,дату оцiнки. Ставка дисконту мае визначатися з урахуванням
трьох факторiв:

б) BapTocTi дж ерел, якi залучаються для фiнансування iнвестицiйного проекту, якi
вимагають рiзнi piBHi компенсацii;
в) фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв.
Товариство у звiтному перiодi для визначення зобов'язання по орендi викориотовувыI о
середньозваж ену прOцентну ставку за портфепем довгострокових банкiвських кредитiв, яка
застосовуеться Банкiвською гр).пою та складае | 6,З9Уu
5.б. Судж ення щодо виявлення ознак знецiнення

активiв

Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються заамортизованою вартiстю, Товариство на
дату виникнення фiнансових активiв та на кож ну звiтну дату визначае piBeHb кредитного
ризику.
Товариство визнае резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими
активами, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв

за весь строк дii фiнансового активу (при значному збiльшеннi кредитного ризику/ для
КРеДиТнознецiнених фiнансових активiв) або 12мiсячними очiкуваними кредитними
збиткаrrли (у разi незначного зростання кредитного ризику).

Зазвичай очiкуеться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дii мадоть бути визнанi
До того, як фiнансовиЙ iHcTpyMoHT стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно
2|
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зростас ще до того, як фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим або буде помiчено iнmi
LI инники затримки платеlrtiв, що с специфiчними для позичальника, (наприклад, здiйснення
модифiкацii або реструктуризацii).
т ься низьким, якщо фiнансовий
I tредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM ввarка€
iHcTpyMeHT ма€ низький ризик настання дефолту, позичальник мае потуiкнiй потенцiал
короткостроковiй
виконувати своi договiрнi зобов'язання щодо грошових потокiв
перспективi, а несприятливi змiни в економiчних
дiлових умовах у довгостроковiй
перспективi MolttyTb знизити) аJI е не обов'язково здатнiсть позичальника виконувати своi
зобов'язання щодо договiрних грошових потокiв.
Фiнансовi iнструменти не вваж аються такими, що мають низький кредитний ризик
лише на пiдставi того, що ризик дефолту за ними е ниж чим, нiж ризик дефолту за iншими
фiнансовими iнструментами Товариства або нiяt кредитний ризик юрисдикцii, в якiй
Товариство здiйснюе дiяльнiсть.
Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дii не визнаються за фiнансовим iHcTpyMeHToM
просто на пiдставi того, що BiH вваж ався iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у
попередньому звiтному перiодi, але не вва} каеться таким станом на звiтну дату. У такому
випадку Товариство з'ясовус, чи мало мiсце значне зростання кредитного ризику з моменту
первiсного визнання, а от} ке чи постаJI а потреба у визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за
весь строк дii.
Очiкуванi кредитнi збитки вiдображ ають власнi очiкування Товариства щодо
кредитних збиткiв.

у
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6.

Розкриття iнформацii щодо * "iор".rчння справедливоi BapTocTi

б.1. Методики оцiнювання та BxЦHi данi, використанi для складання оцiнок за
справедливою вартiстю
Товариство здiйснюе виключно безперервнi оцiнки справедливоi BapTocTi активiв та
зобов'язань, тобто TaKi оцiнки, якi вимапI ються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий
стан на кiнець кож ного звiтного перiоду.
класи активiв
та зобов'язань,
оцiнених за
справедливою
вартiстю
Грошовi кошти

Метод
оцiнки
(ринковий,
дохiднпй,
витпатний)
Ринковий

Офiцiйнi курси НБУ

дорiвнюе ix номiнальнiй BapTocTi
Первiсна оцiнка боргових

Ринковий,

Офiцiйнi

цiнних паперiв

дохiдний

Методики оцiнювання

Первiсна та подчL,I ьша оцiнка
грошових коштiв здiйснюсться за

справедливою вартiстю.

Борговi
папери

цiннi

(облizацii'

BHylltpituHboi'

dерэtсавноi'

ll1a

позuк1,!

облizацii'

пidпрuеллсmв)

яка

як

фiнансових
за
справедливою вартiстю, яка
зазви.tай дорiвнюс цiнi операцii, в
ходi якоТ був отриманий актив.
Подальша оцiнка боргових цiнних

активiв здiйснюсться

паперiв здiйснюсться

паперiв,

вiдсутностi

за

зазви.tай дорiвнюе цiнi операцiТ, в
ходi якоТ був отриманий актив.

Подальша оцiнка

iHcTpyMeHTiB

капiталу здiйснюеться
22

у

iнформацiя

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюеться за ix
справедливою BapTicTto, яка

за

бiряtовi

курси органiзаторiв
торгiв FI a дату
оцiнки, котирування
аналогiчних
боргових цiнних

справедливою вартiстю.

I нструменти
капiталу

Вихiднi данi

нБу
Ринковий

разi

з

сайту

Офiцiйнi
курси

бiряtовi
оргаtriзаторiв

торгiв на
оцiнки,

дату
за

вiдсутностi
визFI аченого

бiрж ового курсу на

]:

Примiтки до фi
за

l звlтностl за МСФЗ ТоВ (кУА
,дня 2019
1к, що закlнчилися 31

коТП Капiтал>

с/

дату

справедливою вартiстю на дату
оцiнки.

оцiнки,
використовусться
остання балансова

BapTicTb,

цiни
закриття бiрж ового
торгового дня.

У

разi вiдсутностi

бiрж ових KypciB
використовусться
будьяка вiдкрита та
доступна
iнформацiя, чи
застосовуються iншi
методи оцiнки

б.2. PiBeHb iepapxii справедливоi BapTocTio до якого належ ать оцiнки справедливоi
BapTocTi
Щля цiлей фiнансовоi звiтностi оцiнки справедливоi BapTocTi розподiллоться за категорiши
на PiBHi | ,2 або 3 у за;lеж ностi вiд того, наскiльки вхiднi данi, використанi для оцiнок
справедливоi BapTocTi, пiддаються спостерож енню, i важ ливостi таких вхiдних даних дJuI
оцiнки справедливоi BapTocTi у цiлому, якi мож на викJI асти тЕI ким tlиHoм:
' Вхiднi данi Рiвня 1 явллоть собою цiни котирування (без коригувrlння) на активних
або зобов'язЕшшI , до яких Товариство
мож е мати доступ на дату
ринках на iдентичнi активи
^
:

i

оцiнки;
. Вхiднi

lнI uI , вiднесених до
данi Рiвня 2 являють собою вхiднi данi (oKpiM цiн котирув€
Рiвня 1), якi мож I I а спостерiгати дJuI активу.ш,I зобов'язаншI , прямо або опосередковtlно; та
. Вхiднi данi Рiвня 3 явллоть собою вхiднi данi дпя активу.м зобов'язання, яких немае у
вiдкритому доступi:
тис.

класи активiв
та зобов'язань,

оцiнених

за

справедливою
вартiстю
Щата оцiнки

(Ti, що

якi

2 piBeHb

мають

котирування,

то

спостереж уванi)
2019
з| ,12,19

Фiнансовi

активи,

1 piBeHb

6 0з0

201 8
31.12.18

9 926

(Ti, що не мають

котирувань,

але

спостереж уванi)

20l9
з1.12.19

(Ti,

3 piBeHb
що не маютI

котирувань i

Усього

не ;

спостеDеж чваними)

2019

201 8
31.12.18

5 з00

з1,12.19

20l
з

1

8

.12.1 8

2019
з1.12,19
11 зз0

20l

8

31.12.18

9 926

оцiнюються за
справедливою
вартiстю

Грошовi

357

99

357

кошти

'| 'оварис.гRа застосоI Jу€
:
f{ пя rзизначення вхi/ .] r{ их д{ ан} lх 3 рiвlтя ic:papxii, lсерiвництво

мотол
оцittки вартостi, який вiдrlовiдас обс,,гавиллам та лJ] rL{ KOt,о с / 1ocтaI .Hbo да} { их , ll{ об oцillllтll
сI I рI } велJI иI ] у ваlэ,riоть, plitKcltMiзytoltpl } зикор!lстанI lя доl] ецI их вiлtсрлlт:их i1аýих та
п,riнir.riзукхtи BLI I dO,pиcTat{ rtr{ закрLI т;rх лап{ .lх.
6.3. Перемiщення мiж рiвнями iepapxii справедливоi BapTocTi
У 2018 роцi та у 2079 роцi переведень мiж 2м та 3м рiвнями iepapxii справедливоi
BapTocTi не вiдбувалося.
б.4.

I ншi розкриття, що вимагаються МСФЗ

13 < Оцiнка справедливоi вартостЬ>

Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з ix баланоовоlо вартiстю
настуI I на
:

2з

99

Примiтки до фiнансовоi звiтностi за МСФЗ ТОВ (КУА (ОТП Капiтал>
за piK, що закiнчилlлся 31 грудня 2019 р.
тис.

Балансова BapTicTb

Найменування

з1.1z.2019

Фiнансовi активи, якi оцiнюються за
справедливою вартiстю
Грошовi кошти

Керiвництво Товариства вва} кас,

31.12.2018

Справедлива BapTicTb
3| .| 2.2019

31.12.2018

11 зз0

9 926

11 зз0

9 926

з57

99

351

99

що

наведенi розкриття щодо застосування
не BBaiKae, що за меж ами фiнансовоi звiтностi

справедливоi BapTocTi е достатнiми, i
залишилась будьяка суттева iнформацiя rцодо застосування справедливоi BapTocTi, яка
мох(е бути корисною для користувачiв фiнансовоi звiтностi.
7.

Розкриття iнформацii, що пiдтвердж ус cTaTTi поданi у фiнансових звiтах

7.1.

Додаткове розкриття iнформацii статей Звiry про фiнансовий стан

7.| .l. OcHoBHi засоби та нематерiальнi активи
Станомнакiнецьдня31 грудня2018рокутаЗ1 грудня20| 9 рокуускладiосновнихзасобiв
та нематерiальних активiв вiдсутнi

.

:

ocHoBHi засоби, стосовно яких

е

передбаченi законодавством обмеж ення щодо

володiння, користування та розторядж ення;
. ocHoBHi засоби та нематеРiальнi активи, оформленi у заставу;
. ocHoBHi засоби, що тимчасово не використовуються (знаходяться на консервацiТ,
реконструкцii тощо);
. ocHoBHi засоби, вилученi з експлуатацii на продаж ;
. нематерiальнi активи, lцодо яких е обмеrкення прав власностi;
. збiльшення або зменшення основних засобiв та нематерiальних активiв протягом
звiтного перiоду, якi виникають у результатi переоцiнок, а також у результатi збиткiв вiд
зменшення корисностi, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капiталi.
OcHoBHi засоби та нематерiальнi активи вiдобрахtаються за собiвартiстю MiHyc будьяка
накопичена амортизацiя та будьякi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.

Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховуеться прямолiнiйним методом

з

використанням таких rцорiчних норм:
 будiвлi15 % ;
 машини та обладнання  5ЗЗ%
 меблi 20  зЗ% .
 iншi | 4  ЗЗ%
Амортизацiя нематерiальних активiв Товариства нараховусться прямолiнiйним методом з
використанням щорiчноI норми 16,] 25 Yо в заJI еж ностi вiд строку використа} I ня
вiдповiдного нематерiального активу. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi
договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом TepMiHy чинностi цих прав.
За 2019 piK строки корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв
переглядалися) аJI е не були змiненi в порiвняннi з минулим роком.
iHBeHmap> , KMatauHu mа
OcHoBHi засоби (zрупu KI l,Lcmpy* teltm, усmаmкувшпlя,
облаdtшrLrtя> ), актив у формi права використання та нематерiальнi активи за групами
наведенi у таблицi, що приведена FI их(че:
тис.
Зrr ic,r,oprr"rHoro

вартiстю

Активirr

з

[ tpaBa

к0| } пстуваншя

trrrc,гpynterrT,

ус,га,гкуваI rвя,
iHBeHTap

машлrrrи Ttt
об.ilаднаншя

За tlepBict эoltl варmicmшl

24

{ нпri
lrcMa,r,epia.lrbH

i

aKTprвrl

[ lсъоr,лr
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi за МСФЗ ТОВ (КУА < ОТП Кап lTzlJI )
за piK , що закiнчилися 3 1
.грудня 201 9 р.
31.12.2018 року

l373

01.01.2019 року

140

474

\ 973

2 587

140

474

1832

3819

оо
оо

275

з62

Придбаинi, але

iie ttридаllli дсl
в

l.]

кOр1,1сl,а} l} { я

Прr,iдатпi до

30

виl(()рllс,I ,ання

Вибуття

183

(66)

(66)

(72)

Kclpet,yBaHH.я

31.12.2019 року

211

{ 72)

1301

14{ }

Н ако

п uч

е

t l

п алl

ct1l лп

uз а

526

2298

4257

цist

31.12.2018 року

11

26l

1 138

l 47l

01.01.2019 року

72

26l

1055

1 388

А

7а

2| 9

750

Нарахування за
tэ iti
Списаt;о tllэи
вибуттi

457

(65)

Корегування
31.12.20I 9 рокч

(65)

(16)

(16)

266

,l274

68

2lз

835

1 116

373

68

2| 3

777

2 431

8б0

64

26а

I 0I б

2 200

44l

76

2 051

Часmа балансова варmiсmь
31.12.2018 року
01.01.2019 року

3I .12.2019 року

l

об'utmо.пl
[ '} paxoByTollи застосуRант{ я з 2аý року М()ФЗ 16 < ОреЕлil) та оr{ iнlоlочи Rп_{ ив на
баланс станом на З 1 .1 2.201 В року, 'I 'trBapltcTBo отI з0рил0 itK,I llR з праRit кOi)истyвiuтня 0б'€
к тOм

маliбу,гцiх ореI I лI их

кil{ ця строку дii логовору
ореfiлI t У cyMi l"37З'tцс. rprl. Аr,rор,rлtзацiло ак,г!1] ] у Еа I I рава KopиcтylJaнrrn ор.riдо. Товарис,rво
нараховус iз застосуванням пряr.rолiнiЙного л.{ етоду, за яким пriсячна сума ап,торти:заI liТ
ВИ:tШаI { atСT ься дi.irеtlнял.I BapT,ocTi, щtl аý{ Oр,ги:] усться, I { a cTpOI i ()решди. С} ,rа апrtrlэт:изацii
с,гаlнол.,I fiа З 1. \ 2.2019 р. лорiвrrrос ;l41 тис. rрш.
0реI I ДИ За дI 4скош'говiltlою

BapTicrTtl

rtJraTe> rciB дсl

(] тirнопt на З1,12.201 9

trэ. б;r"танссllза BalrTicTb аI iтиRу з lrpaвa користування об'ектоý{ 0рс} I / :I и
об;riкtlвусr,ьая у cкJlajli необоро,гt* их ;tltтивiв в розмiрi 8б0 ,гис. гри." яi{ а вiдображ ена в рялку
1010.

Доdаmкове розкрummя iнформацii' зzidно МСБО 38 кНемаmерiальнi аltmuвuу,
ТОваРиство зазначае наступне, що немае нематерiальних активiв щодо яких icHye
Обмехсення права власностi, створених Товариством самостiйно, отриманих за рахунок
цiльових асигнувань та нематерiальних активiв, щодо яких icHyc обмеrrсення права власностi.
При додатковому аналiзi нематерiальних активiв Товариства визначено, що актив

< Майновi невиключенi права за користування програмним забезпеченням) не с
iдентифiкованим активом вiдповiдно до вимог п. 12 МСБО 38. Ще актив був виклю.I ений з
перелiкунематерiальних активiв станомнапочаток звiтного2019роrсу та 2О19 piK,cyMa
аМОРтизацiТ була вiдображ ена як право користування програмним забезпеченням у

адмiнiстративI I их витратах.
KpiM того, нематерiальних активiв, якi класифiкуються як нематерiальнi активи з
невизначеним строком корисного використання, в активах Товариства вiдсутнi.
25

Примiтки до фiнансовоi=звiтностi за МСФЗ ТОВ кКУА кОТП Капiтал>
за piK , що закiнчилися З1 грулня 20lr9 р.
Доёаllll< ове tлозкtlutlllllя irtформацi[ зzidно

МСБО ] 6 KOcHoBtti

засобuss.

Товариство зазначае наступне, що немае основних засобiв щодо яких icHye обмеж ення
права власностi, оформлених пiд заставу, створених Товариством самостiйно, отриманих За
рахунок, орендованих цiлiсних майнових комплексiв, отриманих за рахунок цiльових
асигнувань.

Первiсна (переоцiнена) BapTicTb повнiстю амортизованих основних засобiв складае 193
тис. грн.
I нша iнформацiя, яка пiдляга€ розкриттю у вiдповiдностi до вимог МСФЗ не розкриваеться,
у зв'язку з iT вiдсутнiстю.
7.1.2. Аналiз зменшення корисностi

активiв (знецiнення активiв) групи активiв

Станом на 28 грудня 2019 року Товариство провело аналiз зменшення корисностi активiв
(знецiнення активiв), облiк яких регламентуеться МСБО 16 "OcHoBHi засоби" та МСБО 38
"Нематерiальнi активи".
Мета цього аналiзу  забезпечення облiку активiв за сумою, яка не е бiльшою нiж сума ik
очiкуваного вiдшкодування. Облiк зменшення корисностi активiв (знецiнення активiв)
регламентусться Мiж народним стандартом 3б (МСБО 36) < Зменшення корисностi активiв), в
якому визначено, що оцiнюючи наявнiсть ознак того, що кориснiсть активiв мож е
зменшитися, Товариство бере до уваги:
1) зовнiшнi дж ерела iнформацii:
 с видимi ознаки того, що BapTicTb активiв зменшилася протягом перiоду значно бiльше, нiж
мож на було очiкувати, внаслiдок плину часу або звичайного використання;
 протягом перiоду вiдбулися змiни зi значним негативним впливом на ТОВ (КУА кОТП
Капiтал> у технологiчному, ринковому, економiчному або правовому оточеннi, в якомУ Дiе
суб'ект господарюванFI я, чи на ринку, для якого призначений актив, а саме: зменшення
iHBecTopiB на ринку цiнних паперiв, зменшення iHcTpyMeHTiB для iнвестування.
2) внутрiшнi дж ерела iнформацii:
 е свiдчgцня зi старiння або фiзичного пошкодж ення активiв.
Отясе, ввaiкаючи зовнiшнi/ внутрiшнi фактори кориснiсть активiв мож е зменшитися.
МСБО Зб визначас сумy о.liкуваного вiдшкодування як бiльшу з двох оцiнок: справедлива
BapTicTb за MiHycoM витрат на вибутгя активiв та його BapTicTb при використаннi (актив, що
генеруе грошовi кошти). ,]
Проведений аналiз справедливоi BapTocTi групи aKTiB за рахунком облiку 10 < OcHoBHi
засоби> за MiHycoM витрат на вибутгя активiв зазначае, що справедлива BapTicTb перевищуе
балансову BapTicTb групи активiв на28 тис. грн. (| 2% ) (аналiз дивись нихс.rе):
]

н.
BapTicTb з

Собiвартiсть
придбання

5,17 283.92

Амортизацiя

341 703.15

Бапансова
BapTicTb

235 580.77

Справедлива
BapTicTb

248 800.00

урахуванням

Вiдхилення
балансовоi
BapTocTi вiд

витрат на

BapTocTi з

реалiзацiю

урахуваFI ням
витрат

207 333.33

28 247.44

Вiдхилення,
%

lzY,

Кориснiсть групи активiв 10 < OcHoBHi засоби> не зменшуеться i немас необхiдностi
оцiнювати BapTicTb при використаннi вiдповiдно до параграфу 19 МСБО З6.
Щодо оцiнки справедливоi BapTocTi групи активiв за рахунком облiку 12 < Нематерiальнi
активи) балансова BapTicTb яких складас 1016 тис. грн., у параграфi 20 МСБО Зб зазначене
наступне:

кУ разi

немож ливостi оцiнити справедливу BapTicTb групи активiв за вирахуваtI ням витрат
на вибуття LI ерез вiдсутнiсть основи для достовiрноi оцiнки цiни, за якою вiдбувалася б
звичайна операцiя продаж у активiв MirK учасниками ринку на дату оцiнки за I I оточних
26
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Примiтки до фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ ТОВ (КУА (ОТП Капiтал>
за piK , що закiнчилися 3 1 грудня 2019 р.
ринкових умов. У такому разi за суму очiкуваного вiдшкодування групи активiв мож на
ввarкати суму його BapTocTi при використаннi> ,
Але зазначасмо, що достовiрно оцiнити BapTicTb при використаннi групи активiв за
рахунком облiку 12 кНематерiальнi активи) не е тако} к мож ливим.
Вваясасмо, rцо BapTicTb групи активiв за рахунком облiку 12 < Нематерiальнi активи) не €
бiльшою нiж сума iх очiкуваного вiдшкодування.

7.1.3. Фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю
переоцiнки у складi прибутку/ збитку

з визнанням

Що фiнансових активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки
складi
прибутку/ збитку, Товариство вiдносить iнвестицii в акцii, облiгацii щодо яких мае
У
HaMip продати протягом операцiйного циклу.
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнюс ix за справедливою вартiстю. Результати вiд
змiни справедливоi BapTocTi цього фiнансового активу визнаються через прибуток або збиток.
I нвестицii, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, представленi таким чином:
I ис.
з1.12.2019
31.12.2018
Щiнний папiр
папери,
погашеншI
та
отримашfi
за
якими
Щiннi
доходу
гарантовано Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи
6 0з0
9926

I ] iHHi папери iнстиryтiв спiльного iнвесryвання
Всього (зряdка 1160 Звimу про фiнансовuй сmан)

5 300
11 330

9926

,Щетальна iнформацiя про iнвестицii (вид цiнного паперу, piBeHb листингу, рейтингова
оцiнка, тощо) у цiннi папери станом на 31 грудня2019 р. наведена ниж че:
Кол за €
f lРПОУ
емiтепта (або

iдептифiкацiйпий

Внд цiнних паперiв

код (номер)
нерезидента в

KpaiHi резиденцii)

Щiннi папери,
погашеннrI та

отримання доходу
за якими

рейтипгову
оцiнку цiпних
ппперiв eMiTeHTa

eMiTeHTa

Справедлива
BapTicTb
(тнс. грн.)

000 l з480

(шт.)

1,

Рiвеньлистингу l,

УБ; PiBeHb

Саа1

Standard
Рооr's

&

6030

5452

5 300

53 000

листинга l,

ПЕРСПЕКТИВА

УкраТни

352900з9

Щiннi папери утримуються дJuI продаж у та мають короткостроковий TepMiH обертання.
Зазначимо, що Товариство придбало цiннi папери Пайового недиверсифiкованого закритого
iнвестицiЙний фонд кОТП Щiти> (надалi  ПНЗI Ф "ОТП Щiти") ТОВ кКУД (ОТП КДПI ТДJI ),
якi розмащуються публiчно за номiнальною вартiстю у зв'язку з тим, що I CI ПНЗI Ф "ОТП
,Щiти" не досяг нормативiв дiяльностi. Вiдповiдно до вимог законодавства планова дата

ДОСягнення нормативiв та подача документiв до НКЦПФР на затвердж ення  03 березня
2020 РокУ, пiсля якоi справедлива BapTicTb ЦП ПНЗI Ф "ОТП,Щiти" будуть облiковуватися за
вартiстю чистих активiв.

Облiковуrоться

кiлькiсть

ПФТС;

Кабiнетом MiHicTpiB

спiльного
iнвестування

Найменувапшя
кредитного
агентства, яким
присво€
но

рейтпнгова
оцiнкд
цiнного
папера

котирувального
списку бiрж ового
ре€
стру, до якого
включево цiнпий
папiр

PiBeHb листингу

гарантовано

Щiннi папери
iнститутiв

PiBeHb лiстипгу

за

справедливоi BapTocTi

справедливою вартiстю

за першим та

другиN( рiвнями icpapxii

:

тис. грн.
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Примiтки до фi нансовоТ звiтностi за МСФЗ ТоВ (кУА коТП Капiтал>
к, що закiнчилися
закlнчилися 31 грудня
за lэiK,
дня 2019 р.
Класи активiв та зобов'язань,
оцiнених за справедливою вартiстю

2 piBeHb

1 piBeHb

(Ti, що не мають

(Ti, що мають котирування, та
спостере> ttуванi)

котирувань, zL,I e
спостереж уванi (прямо або
опосередковано)

Дата оцiнки

з\ .| 2.2019

Фiнансовi iнвестицiТ,
оцiнюються

за

якi
справедливою

31.12.19

31.12,2018

5з00

9926

60з0

з 1.12.18

вартiстю
Щоказами вiдсутностi зменшення корисностi фiнансових iнвестицiй е:
цiнних паперах: цiннi
виписка вiд ЩепозитарноТ установи АТ (ОТП Банк> , з рахунку
папери, станом на 31 .| 2.2019 р.. облiковуються на рахунку  < I ] iHHi папери, заблокованi для торгiв> ,

Вiдсутнiсть означених юридичних осiб  eMiTeHTiB цiнних паперiв в peecTpi НКЩПФР, як
таких, що мають ознаки фiктивностi та банкрутства, що пiдтвердж уе вiдсутнiсть факторiв, що б

в



ставили пiд cyl,пliB платоспромож нiсть юридичних осiб



eMiTeHTiB цiнних паперiв.

оцiнки справелливоi BapTooTi цiнллtлх паперiв 1.'овариства. результати якоi
'Говариства та
вiдобрах< астLся у
фiнансовоl\ .tу 1_1ез,чльтатi вiд перооцiнки tliHHT.rx паперiв
Методика

:] acTоc0] ] ycTbcrl t(о)I t} tого робо чог0 .l_\ I 1я, } I acTyllшa :
С)rrравед;tива BapTic,rb борговоr,о цiлtного lI ашеру оцjнrоеться за ltitrib,tzuI bllиN,I серед орr'анiзаторiв

яких обертас,ться такий цiнниli папiр, офili,iйнипт бiрх< овилчt ltypco\ { на llaтy' оцiнки (l й
piBeHb icp.pxiT).
Сrtраведlrива Brrp,ricTb ОВДП. щ()до яких о] ] гаI лiзатори TclpгiB lte вётанови:rи бiрхtовиli ку'lэс,
l] I lзначасться як сfiраведjI иRа вар,гiст,ь. ш{ о встаI { овJI I осться НБУ на дат_ч оцitI tiи ( 1й piBeнb icpapxii).
Справсдлива iзартiсть боргового r{ iнгlого папер,ч, пlодо яких орга} I iзатори торгiв не встановилL{
бiр;ковий курс, ви:] нача€]ться за цiною I tOтирування нА aI iTLiI ] FI иx ринках на iдентичнi активи
(вхiдrлi л;* ti 1rrl рiвrля) на шiдст:авi висl{ tlвку фахiлзцiв. що ма[ Oть вiдrrовiлну KBa;lid:iKaчiro як
торгiв.

} :I €
L

< Фахiвцi з плI ,гаI tь управлiнtтя aкll{ Bal4!l)).
Справелrrива BapTicr:b боргового цiнного паперу, пI о не ] ч{ ож с бут,и визнаLI ена за 1* м piBH,eM
icpapxiТ. оцitltос:тt,оя з урахуванняh{ ,i{ охOдностi ito пtlгаtl{ ення вихOдяt{ и i:з :] на.rення сlс:г;rнньсli
cllp.rBeiljI иBtlT BapTocr:i таttсlго tlаперy, ви:] I лаченOtо за 11,t piB1,1elt iсраlэхii (2 й рiвепь iсlзархii):
n

Y
l,
,l

a] gtr

11

)./

ol,,

{ 1 + .} ,* rlrЗ65

*

} ,r
Jv
иli ,.

r

a

l] 65
*
__;___т*
(1________*
+

_Уr,r)

де Р  cпpaBe/ ] JtprBa ваlrтiсть борr,овогtr r{ iнногсl паlперу;
уМ  ;lо.чi дл,liсть i] tl I t огашеI tI lя ( o(rep i,lr) ;
Ci  ве.ltи.tина виtl"I lаlи (Kyшoltlloi, аN{ Oр,| I { заI ] iйллоi) у i,r,ий rrерiол, t'pll,;
di  кiлыtiс,гr, днiв ло l, 2, ... п випJI ати на лату рOзрахунку;
N  номiнальнir BapTicTb або :] aLпI 4I I I KоBa вiд HclTvtittaлLHоi BapTicTT, i{ iнH} rx паперiв, грн.;
dlr  кiльrсiсть дiлilз ло лt} I и I 1огашеI I шя цiнt* их шашерiв.
Розраху,rrок доход{ остi до погашоllлI я уМ злiйсlrlостьсrl за навелеI lою формуJI оI о в зl] оротноl{ У
поряjI кУ rтаблиrкенрrь,I I { матOматI ,I rI ниfulи l\ { етолами R} I ходяLI и iз :зтла.I елiня Р, пlо ;{ орiвтllос остаттнiй
спраI ] едливiй BapTocTi, ви:] наченiй за 1пt piBHeM icp;rpxiT, T.1/ { rrTI 4 встановленrтя татсili BitpTocTi.

7.1.4.

Грошовi кошти

1,I релстав.Тенпя гi] оlilol] их I I OTOKiB вiл опеtrэацiйнсri дiя.liьнсlстi у Звiтi про рух гропI Oвих
tссlштiВ зi{ iйсtttосТься ilЗ :зzlстOсуванЕrllч1 ilрямOго методу. :зr,iдlltl з яt(иl\ ,1 l] озкривастъся
iгrфорп.rацiя про ocrroBнi кjI аси uа;цходж е} lЬ гРОШОвих коштitз LI и вL{ I I JI аг грошоl] их rtomr:iB.
lнфоршrацiя про основrri Rиди гроп] ових над{ ходж ен} э 1] а ГРОllI оRLI х випцат форь,tус,гься на
п

i

лставi

сrбл i колзих запис

i

lз'I 'oBaptlcTBa.
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имiтки до фiнансовоi звiтностi за МСФЗ ТОВ (КУА
Капiтал>
за piK, що закiнчилися 31 грулня 2019 р,
Грсlшовi кOltI ти скJI rtдаrO,гься з r,oTiBt< l.r в tcarci ,г;t ttilпrTiB на I I о,r0I llI их. депOliрtтI лых paxyпitalx
5' балlках.
I lepBicHa та подалыllа ol1i11Ka гропlоl} и..ч tcoi,rlTiB та Тх eKBiBabTeHTiB здilYlонlосться ] ] с1
справед.l1ивOю BapTicTK), яка дорiI rнюс jx ноьтiнальнiЙi BapTocTi.

ПepBic,llir тr] пол{ uiьшrа trцiTlKa ] T)orrlol] иx ксrш,гiв ,r:a iх ettBiBa:rerrTiB в iтtirзел,tлliй валкlr:i
злiйсlllос,Гься У фvнKriioltii;tbttiЙ Ba:tlo,li за офiчiйлI иN.lи курсамИ Haцioliа'I bitot,tl бапку
УкраТни.
Актив е грошовими коштами.I и еквiвалентами грошових коштiв (як визначено у МСБО
7), якщо немае обмеж ень щодо обмiну чи використання цього активу для погашення
зобов'язання принаймнi протягом трьох мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
ГРОшовi коШти включають в себе грошi в Kaci та на поточних, депозитних рахунках

Тоариства.
Еквiваленти грошових коштiв  KopoTкocTpoKoBi, високолiквiднi вкладення) якi вiльно
конвертуються в заздалегiдь вiдому суму грошових коштiв i характеризуються незначним
ризиком змiни iх BapTocTi.
.Щепозити/ грошовi кошти на поточних рахунках у разi пiдвищення ризику лiквiдностi
(не повернення ) пiдлягають перекласифiкацii.
,Товариство вiдносно банкiвських депозитiв мае наqтупну модель розрахунку збитку вiд
знецiнення фiнансового активу:



ПРИ РОЗмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний piBeHb
реЙтингУ uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз "стабiльний), що
ПРисВОЮсТЬся реЙтинговими агентствами, якi BHeceHi до Щерж авного реестру
УЦОВнОВаЖених реЙтингових агентств НКЦПФР) на д4ту розмiщення коштiв резерв збиткiв
РОЗРаХОВУеТЬСя В ЗаJI еж ностi вiд строку та умов розмiщення (при розмiщеннi вiд 1 до 24х
мiсяцiв  розмiр резерву збитку складае 0,001Оlо, бiльше 2 poKiB  | 0% );
 ПРИ РОЗмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом
(спекУлятивний piBeHb рейтингу, що присвоюеться рейтинговими агентствами, якi BHeceHi
До flерж авного реестру уповноваж ених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату
Розмiщення коштiв резерв збитку розраховуеться у розмiрi вiд7Yо до 20О/ о вiд суми вкладу в
залеж ностi в розмiру ризикiв.
Грошовi кошти у Звiтi про фiнансовий стан представленi таким чином:
тис,
.

Стаття

31.12.2019 р.

Грошовi кошти на поточному рахунку

01.01.2019 р.
99

з5,7

Банкiвськi депозити

31.12.2018 р.
99

2200

Всього
(ряdок 1165 Звimу про фiнансовuй сп,tан)

357

Заборони на використання коштiв немае.
Станом на 31 .12.2019 р. грошовi кошти, використання
вiдсутнi.

7.1.5.

99

та

2299

заборона яких обмеж ене,

Перекласифiкацiя статей балансу станом на початок звiтного 2019 року

l1Plr формУванr,ri фiшал,rсовr,iТ звi,тrrос,r,i за 2019 piK шpoBelieuo лодатковлtй allыri:з
договtlрiВ банкirзсr,киХ вкладiв, trдО б_ч:lи пiдпlтсанi у 2018 роu,i за TepMiHalи1,l розмill1етlня
20182aI 9 рр. tфИ прtlведlенi ;rналiзУ yl\ .loв дOгОвсlрiв визнiт.lеI I о, lldo :Ja YN,I оваI { и лсlговорiв
ЛеШОЗиТи в баlrках fiе мо} I fllиl] о дOстрOково отриft4arгрI uа пOтоI { ] ttлЙ рахушок. Вiдпсlвiдl{ о д0
мсБ() 7

,l,atti

дешозL{ т!I lle е еквiва.,jI е} { ,гами гроп] ових rtоштiiз та к;rасифirсуло,r,ьоrr яlt
фiнансовi iнвеотлtцiТ. п,lо оlliнюю,гься за аN{ орти:] овано] о варгiстю.
'I 'акиlс LlинOм, при складаннi
фiнанссlrзоТ звiтнtlстi :з;r 201 9 pirc проведен0 переI шасифiка1,1iю
paxy}
lкax
в банrсах з вiдобра;'ttенt{ r{ lчl iх як rtо,гti,rшi фittzrrтсовi ittвест1.lrцii у c,i,a,r,Ti
Деtlо:lи'гiв на
< Поточtti фirlаrlсовiiнвес,гицiТ> Баtаtlсу (Звi,г rrpo фiнаtlсовl,tй с,галr)стаI I о1\ 4 lla01.01,2019p.
l] I 4\ { ог

29

::

Примiтки до фiнансовоi звiтностi за МСФЗ ТОВ кКУА (ОТП Капiтал>
за piK , що закiн.I илися З1 грудгlя 20l9 р.

Отхtе, у фсlрмi звiтллосr:i Балалtс (Звiт irlэо фiллалтсовl1й сташ) cTaI lоN,t ýа 31.12,2019 р.
вiдоброкено uастушI tе:
TI { c.

Стаття Бa.rraнcy
Поточнi фiнансовi iнвестицii (ряdок 11б0
Звitпу про фiнаtlсовuй сtпан), в тому числi:
 I lП, поеаu.tення l?la оll1рu,мання dохоdу за якu] | 4u
о в а
о К аб н епt ом М iH спtр в Укр ai| H u
ар ан
 ЦП ПНЗI сI l "ОТП liпlu"
п1

2



i

i

l l

31.12.19 р.

01.01.19 р.

14 000

12 126

6 0з0

9 92б

5 з00
2 б70

2 200

357

99

i

Лепозuпlнi Dахч| tкll в банках

Грошлi,л,а

ix

eKBiBa.;I eEl,E,pý

(ряdок l lб5 Звiпlу

п| эо фil,tансовuй сmан)

Станом на 01.01.2019 р. та на 31.12.20119 р. банкiвськi депозити вiдображ ено без

нарахованих вiдсоткiв.
!етальна iнформацi

в

якi розмiщенi на
для користувачiв звiтностi щодо банкiв,
депозити грошовi кошти Товариства, за термiнами розмiщення, вiдсотками (якi е
ринковими) на 3 1..| 2.2019 р. iнформацiя наступна:
я

тис.

PiBeHb

Ъч"*

рейтинry
банку

АБ "УкРГАЗБАНк", м.Киiв

АТ "АЛЬФАБАНк", м.Киiв

uaAA
ua

АА

Вiдсоток, Уо

TepMiH розмiщення'
12.12.20

19 

| 2.12,20

19 |

1

4,

\ 2.2020

4,| 2.2020

Сума

| 4,5

1

з00

l6,5

1

з70

2 670

сього

Проведеi,lа шерекjlасифiкачiя вiдповiлас: вимогаNl
iнформацilо д,пя ] tористувачiв фirтансовоi звiтностj.
7.1.6. Щебiторська

МСФЗ,га

доотtlвilэllо розкрl,rвас

заборгованiсть
:

Визнання та оцiнка реальностi дебiторськоi заборгованостi проводились вiдповiдно до МСФЗ 9
кФiнансовi iнструменти)). Щебiторська заборгованiсть з деталiзацiсю за кож ною групою для
розумiння звiтностi користувачами с наступний склад:
тис.

Стаття

3| .12.20| 9 р.
829

розрахунки з вiтчизняними замовниками
Розрахунки по виданим авансам
Розрахyнки по нарахованим вiдсоткам
Розрахyнки за податками
I нша дебiторська заборгованiсть
Розрахунки по сдиному соцiального внеску
Розрахунки MiiK Товариством та iнститутами
спiльного iнвестyвання
Витрати, що понесенi Товариством при
реестрацii I CI (до початку розмiщення I ] П I CI )
Розрахунки з замовниками, що оплаченi у
звiтному роцi, але будуть BpaxoBaHi у витратах
настyпному за звiтним роком
Всього
30

01.01.2019

5i8

н.

31.12.18 р.
51в

24

),

2,1

14

14

30

1{ l

з4
27

34

27

l8

21

21

в8

1,7

71

l0

60* *

2

t1
1

| 46

':; ai'

:= .ъ:

Примiтки до фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ ТОВ ((КУА кОТП Капiтал>
за piK , що закiнчилися 3|
20l9
(сул,tа

ряdкiв

1

125+

1

l 30+

1

1 35+

1

] 10+ ]

,x,n

] 55 Звimу

* Враховуючи застосування з 2019
року МСФЗ 16 < Оренда> , станом на 01.01.2019 р. стаття
(Розрахунки по виданим авансам) була зменшена на суму 141 тис. грн. (попередньоI сплаченi оренднi
шlатеж i за 2019 piK) порiвняно з iнформацiею за 2018 piK.
* * Як зiвначалося
у п. 7.10 цих Примiток, при додатковому аналiзi нематерiiшьних активiв
ТОВаРИСтва ВиЗНачено, що актив кМайновi невикJI юченi права за користуванrя програмним
забезпеченrrям) не е iдентифiкованим активом вiдповiдно до вимог п. 12 МСБО 38. Це актив був
викJI ючениЙ з перелiку нематерiальних активiв станом на початок звiтного 20,19 року, а частина суму,
на яку не ненарахована амортизацiя, була вiдображ ена як розрахунки з замовниками, що ошlаченi у
2018 роцi,але буryть BpaxoBaHi у вl{ rратахнаступному за звiтним роком.
CTaTloM наЗ| .| 2.2019 р. вiдсутrri KoHKpeTHi факти щодо ризику Еепогашення заборгованостi
конкретЕим дебiтором.

I нша iнформацiя, яка пiдлягае розкриттю вiдповiдно до вимог МСФЗ 7 < Фiнансовi
iнструменти: розкриття iнформацii), не розкривасться у зв'язку ii вiдсупrостi.
Зобов'язання по орендi
Товариство е орендарем офiсного примiщення.за,Щоговором оренди } lb16/ 18 вiд 31.10.2018
р. УкJI аДеним з фiзичними особами  пiдприемцями. Орендоване примiщення знаходиться за
адресою: 03680, Украiна, м. Киiв, вул. Фiзкультури, 28 (Лiтера ",Щ"), кабiнет бl7.
Зобов'язання за орендою вiдображ аеться в Балансi (Звiт про фiнансовий стан) згiдно
Вимог МСФЗ 16 короткострокове зобов'язання по орендi вiдображ аеться у рядку 1610
кПоточна кредиторська заборгованiсть заl довгостроковими зобов'язаннями) та
довгострокове зобов'язаншI по орендi вiдображ аеться у рядку 1515 кI ншi довгостроковi
7.1.7.

зобов'язання> > .
I

Hrtli
ншt довI ос,I ,роковt
Bi зоOов,язаннrl
зобо

1,ис

Стаття
I

н rшi дtllз

(d о

в е cl

с:

31.12.2019 р.

гострtrковi зобtlв'язаllltя

tl t 1э о

ко

в

е

ор е ltd н

е

з

о бо

I 5l5 .3вitпу

I _I отсlчлlа

з62

842

362

842

31.12.2018 р.

в' я з ctHH я )

Всього
(рlяс)ок

01.01.19 р.*

п7lсl фliнансслвuй cmalt)

кредито

пriсть:lадOвгост,| ){ } к(} !} рtмизобов'язпн} lями

Стаття

31.12.2019 р.

Пото.I на кредиторська заборговат,liсть за

01.01.19 р.

550

з90

550

390

тис.грн

31.12.2018 р.

доi] гостроковиI \ ,I I 4 зобов'liзан11я;чtи
(tco1l tltпкос пl olio в о ?о о е н,Он е
р
р
:зобов'stзанлlя)

Всього
(ряdок

lбl0 Звirпу

rtl.лtэ

сJэiналtсовuй спtqц)

* Враховуючи застосування з 2019
року МСФЗ 16 кОренда)) та оцiнюючи вплив на
звiтнiсть станом на початок звiтного року,станом на 01.01.2019р. в Звiтi профiнансовий
стан вiдображ ено довгострокова кредиторська заборгованнiсть за орендою вiдповiдно вимог
МСФЗ 16 та поточна кредиторська заборгованнiсть за орендою вiдповiдно вимог МСФЗ 16.

7.1.8.

Торговельна та iнша кредиторська заборговацiсть

Кредиторська заборгованiсть мае наступний склад:
тис.

Стаття

31.12.19 р.
з49

Заборгованiсть по стачальникам
 в mоlйу чuслi пов'ж анtLм особам

25в

31

З1.12.18 р.
ээZ
82

=
=
Примiтки
до фiнансовоi звiтностi за МСФЗ ТОВ ККУА коТП Капiтал>
,дн
20] I 9
за lK, що закlнчилися з1
|7

Заборгованiсть за виI I латами працiвникам
Заборгованiсть з податкiв та зборiв
Розрахунки з учасниками (пов'язанi
особи) у зв'язку зi зменшенням розмiру
статутного капiталу за амортизованою
вартiстю

6

800

792

Поточна кредиторська заборгованlсть
одерж аними авансами
I ншi поточнi зобов'язання

84

за
2

1

1166

l2| ,|

Всього
(сул,tа

ряdкiв

1

б1 5+

1

620+

1

б25+

1

630+ ] 640+ I б90

Звill,Lу про фiнансовuй сmан)

Кредиторська заборгованiсть е реальною, заборгованостi з простроченим строком позовноi
.
давностi не ма€
Значна сума кредиторськоi заборгованостi перед учасниками Товариства (пов'язаними
особами) виникла у зв'язку зi зменшенням розмiру статутного капiталу. Згiдно рiшення
Загальних зборiв учасникiв Товариства TepMiH погашення кредиторськоi заборгованостi до
20 сiчня 2020 року,
Зазначимо ще наступне, що
вiдповiдностi до вимог МСБО З1 не
I нша iнформацiя, яка пiдлягае розкриттю

у

розкриваеться, у зв'язку з iT вiдсутнiстю.

.| .9. KopoTKocTpoKoBi забезпечення
На рахунку "Поточнi забезпечення" Товариством ведеться узагальнення iнформацii про
рух коштiв, якi за рiшеннями, прийнятими Товариством резервуються для забезпечення
майбутнiх витрат i платеж iв i включення iх до витрат поточного перiоду.
Товариство визнае KopoTкocTpoKoBi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язаннЯ
пiсля вирахування будьякоi Brrte сплаченоi суми. Товариство визнае очiкувану BapTicTb
короткострокових випJI ат працiвникам як забезпечення вiдпусток  пiд час надання
працiвниками послуг, якi збiльшують iхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
Товариство визнае очiкувану BapTicTb короткострокових виплат працiвникам як
забезпечення на виплату премiй за звiтний piK, якi збiльшують права працiвникiв на
майбутнi виплати премii на пiдставi затвердж ених результатiв дiяльностi за вiдповiдний
7

звiтний piK.
,Щетальна iнформацiя про KopoTкocTpoKoBi забезпечення на кiнець вiдповiдних poKiB, що

зазначена у Звiтi про фiнансовий стан наступна:

тис.

Стаття

31.12.2818 р.

31.12.2019 р.

Забезпечення вiдпусток

Забезпечення на виплату премiй за звiтний piK

I ншi забезпечення вiдповiдно до Облiковоt полiтики

118

129

l510

941

| ,l9

15

1807

1091

Всього
(ряdок 1бб0 Звimу про фiнаltсовuй сmан)

ЗмiнищодосформованихзабезпечеЕь протягом 2019рокувiдображ енi у таблицiниЖче:
I ис.
Види забезпечень
Забезпечення на виплату вiдпусток

працiвникам

Використано
у звiтному

залишок на
початок

Нараховано

DокY

lэоцi

роцi

l29

108

1l9

эz

у

звiтному

залишок на
кiнець року
118

Примiтки до фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ=ТОR (КУА (ОТП Капiтал>
за plк, що закlнчилися
З1 грудня
грудня 2019
Забезпечення на виплату премiй за
947
947
минулий piK
Забезпечення на виплату премiй за
171l
2а1
звiтний piK

I ншi забезпечення
Разом

Jfu

i5 10

15

80в

644

\ 79

l091

2627

191 1

т8Ф7

СУми створених забезпечень використовуються лише дJuI погашення витрат, для яких вони
були cTBopeHi, тобто забезпечення мае чiтко цiльовий характер.
7.1.10.

Стаryтний капiталп iнший додатковий капiтал

Станом на З1.12.20| 9 року Статутний капiтал сплачений у повному обсязi.
На дату складання вiдповiдrrих примiток долi учасникiв Товариства розподiлились

наступним чином:

Повпе найменування юридичпоi особи

Сума, тис. грн.

Закри,ге акцiолtерлlе тOвариство (ОТП Фалrд
Менедх< мент>
Акцiонерне товариство (ОТП Баню>

Частка в
статутному
капiталi,7о

9 010

90,1

990

9,9

10 000

100

I нформацiя про скJI адвласний капiтал,щовiдображ енау фiнансовiй звiтностi,наступна:
l,иg

Стаття

3t.I 2.20l8 р.

Статутний капiтал

l0 000

Резервний капiтал

182

Нерозподiлений прибуток
(непокритий збиток)

Розгlодiл зr,iдllо cr,. 63
З* кону < Про ýCI >

3t.12.2019 р.

l0 000
89

l7?0

2,71

з40з

Всього
(ряdок 1495 Звiпtу про фiнансовttй сплан)

11982

89

1з674

Вiдповiдно до вимог пункту 2 cTaTTi 63 Закону УкраiЪи кПро iнститути спiльного
iнвестування), в якому зазначено, що розмiр статутного капiталу компанii з управлiння
акТиВаМи повинен становити но менш як 7 мiльйонiв гривень, Товариство мас

заресстрований та сплачений статутний капiтал у cyMi 10 000 тис. грн.
З метою виконання вимог пункту 2 cTaTTi бЗ Закону Украiни кПро iнститути спiльного
iнвестУвання) щодо формування резервного капiталу Товариство створило за попереднi
РОКИ РеЗеРвниЙ фонд у розмiрi 182 тис. грн., що формусться щорiчними вiдрахуваннями не
Менш 5 вiдсоткiв суми чистого прибутку за вiдповiдrпай piK. Станом на 31 грулня 2019 року
Товариство вiдповiдно до вимог законодавства сформувЕrло резервний капiтал за 2019
piK 5 Yо вiд нерозподiленого прибутку за 2019 piK у розмiрi 89 тис. грн. Загальний розмiр
РеЗеРВНОго капiталустаном на31 грудня 2019 року складае27I тис. грн. Коштирезервного
фОндУ Використовуються в порядку, визначеному НКt] ПФР та розмiщенi на депозитних
рахунках.

а1

JJ

Примiтки до фiнансовоi звiтностi за МСФЗ ТОВ кКУА кОТП Капiтал>
зарiк, що закiнчилися З1 грулня 2019 р.

7.2, Щодаткове розкриття iнформацii статей Звiry про сукупний дохiд
Товариство далi наводить додаткову iнформацiю, яка необхiдна цJuI кращого розумiння
результатiв дiяльностi Товариства:
1) облiкова полiтика щодо визнання доходу,
2) видидоходiв та витрат за кож ною групою для розумiння звiтностi кOристуваЧаМи;
3) склад i суму витрат, вiдображ ених у статтях "I ншi операцiйнi витрати" та "I ншi витрати"

Звiту rrро сукупний дохiд.

Облiкова полiтика щодо визнання доходу та витрат
Щоходи Товариства визнаються на ocнoBi принципу нарахування, коли icHye впевненiсть,
lцо в результатi операцiТ вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд, а сума доходу мож е
7.2.1,.

бути достовiрно визначена.

Дохiд вiд реалiзацii послуг (продукцii) визнаеться, тодi, коли фактично вiдбувасться
перехiд значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантшI сено i право
власностi передано) вiд продавця до покупця, i дохiд вiдповiдае BciM критерiям визнання
згiдно з МСФЗ 15.
У разi надання Товариством послуг, виконання робiт, обумовлених контрактом, протягом
узгодж еного часу, дохiд визнаеться в тому звiтному перiодi, у якому наданi послуги
(роботи), i розраховуються на ocHoBi загальноi BapTocTi контракту та вiдсотка виконання.
Витрати Товариством визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiztповiдностi
визначенню та одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.
Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають
майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiею мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не
вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли
виникають зобов'язання без визнання активу.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому Ж перiодi, що й
вiдповiднi доходи.
7.2.2.Щетальна iнформацiя
ниж че.

i

за видами доходiв та витрат

Щохiд вiд реалiзацii
Щохiд вiд реалiзацii послуг з управлiння активiв

Bcbozo doxodu Bid реалiзацit
(ряdок 2000 Звimу про сукупнuй doxid)

Собiвартiсть реалiзацiТ
Витрати на заробiтну плату
Соцiальнi нарахування
zo с о б iB ар mic mь р е алiз ацit
(ряdок 2050 Звimу про сукупнuй doxid)

В

с

ь о

I ншi доходи, iншi витрати
Доходи вiд операцiйноТ курсовоТ рiзницi
Доходи вiд операцiйноТ оренди активiв
I ншi доходи
Bcbozo dохоdu

*

за кож ною групоtо наведено
тис.
2018

2019
0633

8976

10633

8976

201.9

2018

153

531

|6

106

1

169

637

2019

2018

4

I9

75

62

1

80
з4

8]

Примiтки до фiнансовоТ звiтностi за=МСФЗ ТОВ кКУА кОТП Капiтал>
за
З1 грудня
що закlнчилися
дн 2019
Медичне страхування працiвникiв, пенсiйнi внески
140
Товариства за робiтникiв

Витрати вiд операцiйних курсових рiзниць
Штрафи, пенi

*

АА
| 22

1

19

1

a
J

Всьоzо вumраmu

154

144

Bcbozo iHu,li dохоDu, iHu,ti ваmраmu
(ряdок 2120 + ряdок2180 Звimу про сукупнuй dохid)

(74)

(63)

Витрати на збут
Витрати на заробiтну плату

2019

2018

646

55з

Соцiальнi вiдрахування

131

126

Маркетинг та реклама
Розробка, пiдтримка, технiчне обслуговування сайту

287

46

135

1в4

Всьоzо ваmраm на збуm
(ряdок 2I 50 Звimу про сукупнuй dохid)

Адмiнiстративнi витрати
Витрати на заробiтну плату
Витрати на мотивацiю персоналу (премiя)

ll99

909

20I 9

2018

4781

381 0

11] rl

1

030

Соцi альнi вiдрахуваttлtя

964

] 6з

Комiсiйнi витрати, що пов'язанi з пepepaxyBaнI ulм
коштiв на рахунки iнституцiйних iHBecTopiB

1з31

l 089

Оренда примiщення

з] I

] 9]

Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв

7з4

270

Забезпечення дiяльностi
I нформацiйноконсультацiйнi

619

722

92

lа2
12|

послуги

| 46

Загальнi корпоративнi витрати (органiзацiйнi витрати,
витрати на проведення рiчних та iнших зборiв органiв
управлiння, представницькi витрати тощо)
В сьо zo adMiHic mр аmu

в н uж в umр аm
(ряdок 2I 30 Звimу про сукупнuй doxid)

10755

Фiнансовi та iншi доходи та витрати
Фiнансовi mа iHu,l.i dохоdu
Процентний дохiд за борговими цiнними паперами
Вiдсотки по залишку на рахунках в банках
Щисконт за кредиторською заборгованiстю

Дохiд вiд володiння, вiдчуж ення цiнних паперiв
Всьоzо фiнансовi mа iHttti dохоdu
Фiнансовi mа iHuli вumраmu
Амортизацiя дисконту кредиторською заборгованiстю
Фiнансовi витрати за користування активом
Ццц2ати вiд володiння, вiдчуж ення цiнних паперiв
Bcbozo фiнансовi mа iHu,ti вumраmu

35

8704

2019

20,18

655

17з9

1

з64

161

1з9

| зз258

38888

354lб

40794

1

131

I 47
131802

з9224

32080

э9224

1

Примiтки до фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ ТоВ (кУА коТП Капiтал>
20] l9
за lk, що закlнчилися з1

Всьоео фiнансовi mа iншi ilохоdu, вшmраmu (ряdок
2220 + ряdок 2240+ ряdок 2270 Звimу про сукупнuй
doxid)

3336

1570

* Витрати тадоходи вiд операцiйноi курсовоТрiзничi

розумiння користувачам статей витраттадоходiв,
згорнуто.

у

у чiй таблицi представленi розгорнутодля
Звiтi про фiнансовий стан цi cTaTTi вiдображ енi

Загальний фiнансовий результат Товариства наступний:

тис.
2ý} t9

2ф18

(1564)

(13з7)

Стаття

Фiнансовий результат вiд операцiйноТ дiяльностi:
в T..r. дсlхiд вiд реалiзацii, послуr,з упlrirв;rirrня акттлвitз

1

0б33

897б

Фiнансовий результат вИ фiнансовоТ дiяльностi

1880

1906

Фiнаlлсовлrй резу;lьт,ат, вiд iншlоi дiя,,rьност,i

145б

(ззб)

Загальний фiнансовий результат

l772

233

Податок на прибуток
Товариство розраховуе податок на прибуток вiдповiдно до вимог Податкового коДекСУ
Украiни.
Товариство звертае увагу, що вiдповiдно до ст. 134.1.1. Податкового кодексу прибУтоК
Товариства, який визначаеться шJI яхом . коригування (збiльшення або зменшення)
фiнансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного У фiнансовiй
звiтностi пiдприемства вiдповiдно до мiж народних стандартiв фiнансовоi звiтностi, на
рiзницi, якi виникають вiдповiдно до полож ень Податкового кодексу.
Товариство за 2018 piK корегус фiнансовий результат в податковi декларацii з податкУ
на прибуток на TaKi рiзницi:
1. Рiзницi, якi виникають при HapaxyBaнHi амортизацii необоротних активiв.
2. Рiзницi, що виникають lI ри формуваннi забезпечень, а саме забезпечень для
вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат.
3. Рiзницi щодо операцiй з продаж у або iншого вiдчуж ення цiнних паперiв.
О%
вiд СУМИ
Розрахованi рiзницi у розмiрi 379 тис. грн. грн за 2019 piK, що складае 2,1,6
активiв Товариства е вiдстроченими податковими активами та е не суттсвими. ВiдстрочениЙ
податковий актив слiд вваж ати тимчасовою рiзницею, що пiдлягае вирахуваннЮ, ЯКЩО С
ймовiрнiсть, що буле отримано прибуток, до якого мож на застосувати тимчасову рiзницю,
яка пiдлягас вирахуванню.
У зв'язку з тим) що вплив цих рiзниць корегу€ться накопиченим вiд'емним значеННЯМ
об'екта оподаткування минулих пOлаткових (звiтних) potciB, що складае Зб % вiД СУМИ
активiв Товариства, Товариство вва} кае, що тимчасовi рiзницi, якi будуть вiдобрахtатИсЯ У
майбутньому, не вплинуть на податок на прибуток. Тому, Товариство за 2.019 piK не
розраховувало вiдстрочений податок.
'7.2.3.

7.2.4,

Збитки вiд непоточних активiво yтримуванi для продаж у

Станом наЗ[ .Т2,2019 р. Товариство не мае непотоLI них активiв, утримуваних дJI я Продаж У.
7.2.5. ПенсiТта пенсiйнi плани

Товариство мае недерж авну пенсiйну програму. Товариство у 2018 роцi ЗДiйСНИЛО
перерахування як вкладник до недерж авного пенсiйного фонду у розмiРi 20 ТИС, ГРН., У
2019 роцi Товариство також здiйснило перерахування як вкладник до недерж авного
пенсiйного фонду у розмiрi 57 тис. грн.

Звiт про рух грошових коштiв
I нформацiя про рух грошових кt_lштiв надае основу для оцiнки спромо} кностi ТоварисТВа
генерувати грошовi кошти, еквiваленти грошових коштiв, поточнi фiнансовi iнвестиЦii У
7.2.6.

зб

,4

= за МСФЗ ТОВ (КУД (ОТП Капiтал>
Примiтки до фiнансовоТ звiЙстi
за piK , що закiнчилися 3 1 грудня 2019 р.

ДеПоЗити, i для оцiнки потреб Товариства у використаннi цих грошових потокiв. При розкритгi
ЗаЗначеноi iнформацii у Звiтi про рух грошових lсоштiв Товариство застоOовувало вимоги до

подання та розкриття iнформацii про рух грошових коштiв викладенi в МСБО 7.
В зазначеному звiтi Товариство надае iнформацiю про минулi змiни грошових коштiв
Товариства та ix еквiвалентiв, який розме} ковус грошовi потоки протягом перiоду вiд
операцiйноi, iнвестицiйноi та фiнансовоi дiяльностi.
I нформацiя про грошовi потоки минулого звiтного перiоду 2018 року використовуеться як
ПОКiВник суми, перiоду та визначеностi маЙбутнiх грошових потокiв. Вона корисна пiд час
перевiрки точностi минулих оцiнок грошових потокiв, а також взаемозв'язку
рентабельностi,
чистих грошових потокiв i впливу змiни цiн:
тис. грн.

Стаття

20l9

I . Рух коштiв у результатi операцiйноi дiяльностi
Надходж ення вiд реалiзацii продукцii послуг
Надходж ення aBaHciB вiд покупцiв i замовникiв

l0 242

Надходж ення вiд операцiйноi оренди
I ншi надходж енI uI
Витрачання на оплату:

*

2018

2018

9 191

8089

84

12зб

90

50

lз2

164

l64

ToBapiB (робiт, послуг)

(2 62з)

(2 бз9)

(1 190)

Працi

(5 20з)

(4 486)

(4 486)

Вiдрахувань на соцiальнi заходи

(1 166)

(1 094)

(1 094)

Зобов'язань iз податкiв i зборiв

(l з27)

(l

(1 137)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i
зборiв

1з7)

(2)

(2)

(1 з27)

(1 1з5)

(24)

(146)

Витрачання на оплату aBaHciB

(l

135)

(1

595)

I ншi витрачання

(484)

(255)

(255)

Чистий рух коштiв вiд операцiйноi дiяльностi
I I . Рух коштiв у результатi iнвестицiйноlдiяльностi

(363)

(2б8)

(268)

Надходж ення вiд реалiзацii:
фiнансових iнвестицiй
необоротних активiв

l29

зб 489

6,7з

зб 489

2 0| 1

2 158

2 158

бl8)

(з8 187)

(38 187)

Надходж енгrя вiд отриманих:

вiдсоткiв
Витрачання на придбання:
фiнансових iнвестицiй
необоротних активiв

(129

(579)

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi
I I I . Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi

l

487

(58l

(581)

(l2l\

(l2l)

Надходж енrrя вiд власного капiталу
I ншi платеж i

(з95)

Чистий рух коштiв вiд фiнансовоi дiяльностi
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод

(395)
729

(389)

(389)

Залиrцок коштiв на початок року
Вплив змiни валютних KypciB на заJI ишок коштiв

2299

2 69l

(1)

2 69|
(з)

Залишок коштiв на кiнець року

з

02,7

2299

*

2

(з)
299

З метоЮ наданнЯ користуваЧам фiнансовоТ звiтностi повноi, .rрuuд""о1 ,u ,aу".р"дr* a* Т
iнформацii про змiнi, що вiдбулися у грошових коштах Товариства та iT еквiвалентах, Товариство
уточнило рух грошових коштiв в результатi операцiйноi дiяльностi за 201 8 pik.
Звiт про власний капiтал
цьому звiтi подана iнформацiя про стан i змiни кож ного компоненту власного капiталу,
зiставлення його BapTocTi за шерiод мiж початком та кiнцем звiтного перiоду 2019
року,
збiльшення  зменшення його чистих активiв, а тЕж ож загЕrпьну змiну доходу та витрат,
включаюЧи прибутки та збитки, отримЕtнi в результатi дiяльностi Товариство протягом 201 8
7.2.7.

у

37

Примiтки до фiнансовоi звiтностi за МСФЗ ТОВ кКУА (ОТП Капiтал>
за piK , що закiнчилися З 1 грудня 2019 р.
року та 2019 року:

Стаття

тис.
Заресстрований

Резервний

капiтал

капiтал

Нерозподiлен
ий прибуток
(непокритий
збиток)

Всього

2018

Залишок на пOчатOк 2018 року
Коригування

10 000

170

1 501

| | 67l

(2)

(2)

l499

l1 669

2зз

zээ

:

Виправлення помилок
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збlлток) за звiтний
перiод
Розподiл прибутку

10 000

l70

:

Вiдрахування до резервного капiталу
разом змiн в капiталi

Залишок на кiнець 2018 року

l2

(l2)

12

22l

Z)э

720

| | 902

182

l

l0 000

182

| 120

10 000

l82

| 120

1| 902

| 7,72

1772

10 000

20L9

Залишок на початок 2019 року
Коригування

tl

902

:

Виправлення помилок
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звiтний
перiод
Розподiл прибутку

:

Вiдрахування до резервного капiталу
разом змiн в капiталi

Залишок на кiнець 2019 року

8.1.2.

10 000

89

(89)

89

1683

1772

z7|

3403

13674

Оподаткування

Внаслiдок наявностi в украiнському податковому законодавствi полож ень, якi дозволяЮТЬ
бiльш нiж один BapiaHT тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльномУ
економiчному середовищi, за якоТ податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчноТ
дiяльностi, У pmi, якщо податковi ограни пiддадуть cyMHiBy певне тлумачення, засноване на
оцiнцi керiвництва економiчноi дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товарист] ] о змушене
буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть мож е вПлинути EI a
BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB, втрати та резерви пiд знецiнення, а тако} к на ринковиЙ
piBeHb цiн на угоди, На думку керiвництва Товариство сплатило yci податки, томУ фiнансова
звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти Mo)I tyTb переглядатися
вiдповiдними податковими органами протягом трьох poKiB.
8.1.3. Сryпiнь повернення дебiторськоi заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацii, яка склалась в економiцi УкраТни, а такоя( як результат економiчнОi
нестабiльностi, що склалась на дату балансу, icHyc ймовiрнiсть того, що активи не змоЖУТЬ
бути реалiзованi за iхньою балансовою вартiстю в ходi звичайноi дiяльностi Товариства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй Mipi залеясить вiд ефективностi заходiв, якi
знаходяться поза зоною контролю Товариства.
38

:
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Примiтк1.1до фiнансовоi звiтностi за МСФЗ ТОВ кКУА кОТП Капiтал>
за piK , що закiнчилися З 1 грудня 2019 р.

Ступiнь повернення активiв у значнiй Mipi залелсить вiд еdlективностi заходiв, якi
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторськоТ
заборгованостi Товариству визначаеться на пiдставi обставин та iнформацii, якi наявнi на дату
балансу. На думку керiвництва Товариства, виходячи з наявних обставин та iнформацiТ,
кредитний ризик для фiнансових активiв Товариством визначений як дуж е низький, тому
кредитний збиток не був визнаний при оцiнцi цих активiв.

Розкриття iнформацii про пов'язанi сторони
пов'язаних
cTopiH або операцiй з пов'язаними сторонами наJI еж ать:
Що
8.2.

пiдприемства,

якi прямо або

опосередковано контролюють або перебувають пiд

контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством;
асоцiйованi компанii;
спiльнi пiдприсмства, у яких Товариство с контролюючим учасником;
члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;
близькi родичi особи, зазначеноi вище;
компанiТ, що контролюють Товариства, або здiЙснюють суттсвий вплив, або мають
сутrсвий вiдсоток голосiв у Товариствi;
програми виплат по закiнченнi труловоiдiяльностi працiвникiв Товариства або будьякого
iншого суб'скта господарювання, який е пов'язаною стороною Товариства.
Пов'язаними сторонами Товариства с:
юtэuduчнi особu:
Закрите акцiонерне товариство (ОТП Фанд Менедлtмент>
Акцiонерне товариство < ОТП Банк>
фiзuчlli особu:
 члениНаглядовоТради,
 Щирекцiя Товариства,
 посадовi особи засновникiвюридичних осiб Товариства.
I нфорлlацiя про операцiй з пов'язанuл,lu лорuduчнuлlu особамu насmупна;
 Закрите акцiонернi товариство < оТП Фанд Менедлсмент> : у 2018 роцi та у 2019 роцi
Товариство операцiй не здiйснювало.
 Акцiонерне товариство < ОТП Банк> : обсяг операцiй пов'язаною стороною за 201 8 piK
та 20119 piK наступний:
,lи0

Найменування послуг

2019

р.

r

2018 р.

Послуги торговця

ззб

/ l)

Послуги за договором дорученням
Послуги депозитарноi установи

479

ээZ

35

з5

,Щодаткова комiсiя по обслуговуванню paxyHKiB

200

|7

18

18

Банкiвськi послуги

Всього

1068

675

,

Як зазначалося у п. 7.18, значна сума кредиторськоi заборгованостi у cyMi 792 тис. rрн,
перед учасникtlми Товариства юридичн ими ( пов'язаними) особами: Закрите акцiо нерне
ТОВаРистВо кОТП Фанд Менедж мент)) в cyMi 7| 4 тис. грн., Акцiонерне товариство (ОТП
Банк> в cyMi 78 тис. грн., виниюI а у зв'язку зi зменшенням розмiру статутного капiталу.
Кредиторськоi заборгованостi е поточною та оцiнюеться за амортизованою вартiстю.
Згiдно рiшення Загальних зборiв учасникiв TepMiH погашення до 20 сiчня 2020 року.
I нформацiя про операцiй з пов'язаними фiзичними особами
На протязi 2018 року та 2019 року Товариство не здiйснювала операцiй з продаж у та
закУпiвлi ToBapiB, робiт i пос.гrуг мiж пов'язаними сторонами  фiзичними особаlrци.

з9

Примiтки до фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ ТОВ (КУА (ОТП Капiтал>
за piK, що закiнчилися 31 грудня 2019 р.

а

саме з Щирекцiсю Товариства,
ОперацiТ з пов'язаними особами фiзичними особами,
здiйснювалось лише в рамках виконання трудових вiдносин  виплата заробiтноI плати,
премiй, додаткового блага у виглядi медичного добровiльного страхування.
I нформацiя про управлiнський персонал Товариства.
KpiM [ ирекцiТ Товариства, вiдповiдно до штатного розкладу, Товариство мае iнший
провiдний управлiнський персонал. Управлiнський персонал Товариства подiляе,гься на два
рiвня.

Перший piBeHb * Щирекцiя,
Другий piBeHb  Керiвники департаментiв
I нформацiя щодо компенсацii провiдному управлiнському персоналу } I аступна:
гис. грн
2 018 р.

2019 р.

Стаття

З\ плата

Управлiнський
персонал Товариства

298а

Премiя*

Медичне
страхування

| 469

80

З\ п;rа,га

Премiя*

Медичне
страхування

,75з

21зб

51

вiдповiдний piK включае в себе нараховане на кiнець звiтного перiодУ
забезпе.tенлtя на виплату премiй за результатами звiтних pokiB, що буде виплачена у наступних за звiтними
* Витрати

на

премiю

за

роками.

а

саме виплати по закiнченню
трудовоi дiяльностi, довгостроковi виплати, виплати при звiльненi, платеж i на ocHoBi акцiй,
протягом 2018 року та за 2019 року не здiйснювались.

I ншi виплати провiдному управлiнському персоналу,

Оцiнка ризикiв професiйноi дiяльностi на фондовому ринку
Оцiнка ризикiв професiйноТ дiяльностi на фондовому ринку здiйснюеться
8.3.

шJI яхом

розрахунку пруденцiйних показникiв, нормативнi значення яких визначене у кПолож еннi
щодо пруденцiйний нормативiв професiйноi дiяльностi на фондовому ринку та вимог до
системи управлiння ризиками), затвердж еного рiшенням НКЦПФР Nq 1597 вiд 01.10.2015 р.
OcHoBHi покчвники дJuI компанiй з управлiння активами, що розраховуе Товариство,
наступнi :
:i
1.Розрахунок показника мiнiмального розмiру власних

коштiв

Щата, стапом па яку здiйснено розрахунок пруденцiйних

ноDмативiв
Розмiр власних коштiв, грн.

зl.\ 2.20L9
5 484 487
5 484 487

Розмiр капiталу першого рiвня, грн.

зп.12.2ЕlЕ
10 7t0 589
10 710 5tl9

Розмiр капiталу другого рiвня, грн
Фактично сплачений зареестрований статутний капiтал, грн
Резервний капiтал, грн

10 000 000

10 000 000

210 540

1в1 954

,Щодатковий капiтал, грн

Нерозподiлений прибуток на початок звiтного року, грн
Прибуток поточного року, пiдтвердiкений аудиторським висновком
(звiтом), грн
Прострочена понад 30 днiв дебiторська заборгованiсть, грн
Нематерiальнi активи за залишковою вартiстю, грн
Капiтальнi вкладення у нематерiальнi активи, грн
Прибуток на початок звiтного року, що був розподiлений у звiтному
роцi" грн.

40

| 120 з| 5

з
,741

101

666* *

274 650
88 586

l

500 599

58 15з
8з5 036 * *

:::

Примiтки до фiнансовоi звiтностi за МСФЗ ТОВ (КУА кОТП Капiтал ý
за iK,
к, що закiнчилися
закlнчилися
31 грудня
дня 2019
Балансова BapTicTb цiнних паперiв, заборона щодо торгiвлi якими на
5300 000
фондових бiрж ах не встановлена законодавством Украihи" грн

5{

Збитки поточного року, грн
Витрати майбутнiх перiодiв, грн
Показник мiнiмального розмiру власних коштiв для

КУА

3 500 000

грн.

виконання вимог
* ПРОтягом 2019
року Товариство

неРозподiленого прибутку станом

98 з64

78775

5 484 487

107105B9

виконано

виконано

для розрахунку пруденцiних показникiв

на 3l

компанiею).

застосовувilло розмiр
грулня 2018 року, затвердж еного аудитором (аудиторською

** У
фiнансовiй звiтностi зазначасться сума округлена

до 1

тис. грн.

2.Розрахунок нормативу достатностi власних коштiв
н.
.Щата, станом на яку здiйснено розрахунок прудепцiйних
нормативiв

з1.12.20| 9

31.12.2018

5 484 487

10 710 5в9

1з8 12з

92 712

6 299 244

4 2l1 бв5

l 73 090

] 8004

Розмiр власних коштiв, грн
Загальнi корпоративнi витрати (органiзацiйнi вlтграти, витрати на
проведення рiчних та iнших зборiв органiв управлiння, представницькi
витрати тощо), грн
В

итрати на утримання адм iнiстративноуправл

iнського персонагц/ , грн

Витрати на служ бовi вiдрядж еншI , грн
Витрати на утримання основних засобiв, iнших матерiальних
необоротних активiв загальногосподарського призначення (оренда,
амортизацiя, ремонт, страхування майна, комунальнi послуги), грн

1

156 546

]

020 545

Витрати на оплату посJryг зв'язку, грн

Bl 006

45 807

Винагороди за консультацiйнi послуги, грн

7в 97з

88 919

Винагороди за iнформацiйнi послryги, грн

464 2вз

407 з86

Винагороди за аудиторськi пос.гryги, грн

l 061

з5 500

l 46з 179

2 040 614

Z:3 в34

27 4зб

lб 464

15 40в

10 126 з5з

8 004 047

2.1664

5.3526

виконано

виконано

3| .l2.2019

31"12.20I 8

Розмiр власних коштiв, грн

5 484 4в7

l0 7l0 5в9

Величина неттодоходу за 1й piK, грн

l0 з07 07з

8 199 724

Величина неттодоходу за2й piK, грн

8

499 "/ 24

601] 546

Величина неттодоходу за 3й piK, грн

60ll546

6 007 з0"|

Середнс значення позитивного неттодоходу, грн

в 212 18ll

6 в39 526

Величина операцiйного ризику
Коефiцiент покриття операцiйного ризику не менше 0.5
виконання вимог

| 24а 9| ,|

1 025 929

4.4197

10.4399

виконано

викоцано

1

Винагороди за iншi посJryги, грн
Плата за розрахунковокасове обслуговування та iншi послуги банкiв,

грн

.:

Витрати на охорону примiщень, грн
Розмiр фiксованих накJI адних витрат, грн
Норматив достатностi власних коштiв не менше 0.5

виконання вимог

3.Розрахунок коефiцiснта покриття операцiйного ризику
Щата, станом на яку здiйснено розрахунок пруденцiйних

нормативiв

4I

звiтностi за МСФЗ ТоВ (кУА (оТП Капiтал>
Примiтки до фiнансовоТ =
за piK , що закiнчилися 31 грудня 2019 р.

4.Розрахунок коефiцiснта фiнансовоI стiйкостi
Щата, станом на яку здiйснено розрахунок пруденцiйних

3| .l2.2019

з1.I 2.20!8

Розмiр власного капiталу, грн

1з 61з 999

| 1 902 269,8

BapTicTb активiв, грн

17 560 l в1

14 211 024

11.7181

0.8375

виконано

виконано

ноDмативiв

Коефiцiснт фiнансовоi стiйкостi не менше 0.5

виконання вимог
* У фiнансовiй звiтностi

зазначасться сума округлена

до 1 тис.

грн.

та

мiнiмiзацii впливу ризикiв Товариство розробиЛО
ефективного запобiгання
внутрiшню систему вiдповiдних заходiв з управлiння, мiнiмiзацii ризикiв, до якоi ВхоДиТЬ:
управлiння ризиками , що пов'язанi з дiяльнiстю Товариства,
управлiння ризиками iнституцiйних iHBecTopiB, активи яких знаходяться пiД

Дл"




управлiннi Товариства.

8.4.

Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками

Керiвництво Товариства визнае, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i BapTicTb
чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi мохсе суттсво змiнитись унаслiдоК
впливу суб'ективних чинникiв та об'сктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливУ яких
заздалегiдь точно передба9ити немож ливо.
I
непередбачуваних
настання
та
ймовiрностi
cBiTy
сучасного
мiнливостi
KpiM того, в умовах
подiй культура управлiння ризиками стае все бiльш i бiльш важ ливою у сьогоднiшНЬОМУ
пiдприемництвi. Управлiння ризиками (або ж Ризик Менедж мент) дозволяо ТовариствУ ДiЯТИ
максимаJI ьно ефективно, не нараж аючи себе rlри цьому на ризик надмiрниХ ВТРаТ
(матерiальних та нематерiальних) та захищае iнтереси як учасникiв Товариства; так i клiентiв,
контрагентiв та спiвробiтникiв.

Товариствi впровадясено Систему управлiння ризиками. 'I овариствО
використовуе передовий досвiд iноземних компанiй, спiвпрацю€ в рамках групи ОТП БанК В
YKpaiHi та розробляс власнi методики з управлiння ризиками. Управлiння ризикаМи
керiвництвом Товариства здiйснюеться на ocHoBi розумiння причин виникнення риЗикУ,
кiлькiсноi оцiнки його мож ливого впливу на BapTicTb чистих активiв та застосування
iнструментарiю щодо його пом'якшення.
Ключовими ризиками, з якими Товариство зiштовхуеться у повсякденнiй дiяльностi, е:
. Кредитний ризик
. Ринковий ризик (що включае валютний, процентнийта цiновий ризик)
. Ризик лiквiдностi
. Операцiйний ризик

З 2018 року в

8.4.1. Кредитний

ризик

Кредитний ризик  наявний або потенцiйний ризик, який виникае через неспромо> rснiсть
сторони контракту про фiнансовий iHcTpyMeHT виконати зобов'язання i це бУле пРичинОЮ
виникнення фiнансового збитку iншоi сторони.
Кредитний ризик наявний у тих ситуацiях, де результат заJI еяtить вiд контрагента, eMiTeHTa
або позичальника. BiH виникае кож ного РшУ, коли Товариство надае кошти, iHBecTye ix або
iншим чином ризикуе ними вiдповiдно до умов фiнансового iHcTpyMeHTy чи договорУ
Заходи з управлiння кредитним ризиком включають:
 Проведення аналiзу фiнансового стану банкiв, контрагентiв, позичальникiв
 Аналiз фiнансового стану ко} I трагента, позичальника, банка
 Формування резервiв пiд збитки
 Установлення вимог до забезпечення позик
Встановлення та регулярний перегляд лiмiтiв на операцii
42

= до
Примiтки

piK, що закiнчилися З1 грудня 2019 р.
Товариство визнае резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за наступними
фiнансовими активами до яких застосовуються вимоги пунктiв щодо зменшення корисностi:
 борговi iнструменти, якi оцiнюються за аI \ { ортизацiйною вартiстю;
 борговi iнструменти, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний
дохiд (вiдповiдно до Роздiлу 5.5, МСФЗ 9);
 дебiторськазаборгованiсть, у тому числi позики;
 договори фiнансових гарантiЙ, якi не оцiнюються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток.
Товариство оцiнюе станом на кож ну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим
iHcTpyMeHToM у розмiрi, що дорiвнюе очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дii
фiнансового iHcTpyMeHTy, якщо кредитний ризик за таким фiнансовим iHcTpyMeHToM значно
зрiс iз моменту первiсного визнання.
Мета встановлення вимог щодо змоншення корисностi полягае у визнаннi очiкуваних
кредитних збиткiв за весь строк дii за BciMa фiнансовими iнструментаI ии, за якими вiдбулося
значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання (незалеж но вiд того, чи
BiH оцiнюеться на iндивiдуальнiй, чи на груповiй ocHoBi) з урахуванням yciei обгрунтовано
необхiдноi та пiдтверлж уваноi iнформацii, Ьключаючи прогнозну iнформацiю.
Товариство застосовуе загальний пiдхiд щодо оцiнки , суми кредитних збиткiв та
використовуе наступну модель оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв (стадii ж иттевого
циклу):
за

Стадiя

1

Кредитний
r РИЗИК

Ознаки

I

. вiдсутнiсть ознак 2оТ та 3
оi стадii,
. позичаJ] ьник в найближ чiй
перспективi мае стабiльну
здатнiсть виконувати

Низький:
креduп,tнuй

рuзuк

не

зазнав
значноZо

зроспlанltя з

прийнятi на

л4ол4енпlу

зобов'язання

вuзнання

Середнiй:
зllачltе
зросmання
креDumноzо

аналiз 12
мiсяцiв

себе

,

ризику,
о неповний платiж
. часткове виконання умов
договору
. надана не повна
iнформацiя про

рuзuку

Оцiнка
очiкуваних
кредитних
збиткiв
0,001 %

. перспективи моя(уть, aLпе не
обов'язково, знизити його
здатнiсть до виконання
зобов'язань
. з змiна зовнiшнiх ринкових
показникiв кредитного

первiсноzо

1

Перiод

5%
аналiз всього
ж итт€
вого

цикпу
iHcTpyMeHTa

позича_пьника
креdumно

. значнi фiнансовi труднощi
фiнансового iHcTpyMeHTa

зн,ецiненi

о

Високий:

фiнансовi
3

аl{ пхuвu

дефолт
. поява ймовiрностi
iнформацii про банкрутство

або реорганiзацii

анzlJI lз всього

ж иттевого

циклу
iHcTpyMeHTa

вiд 5 до 100%
(розрахунок

вidповidно dо

контрагента,

облiковоi| полimuкu)

. часткове виконання умов
договору

4з

1у

МСФЗ ТОВ (КУА (ОТП Капtтал>
закiнчилися 31 грудня 2019 р.

Приплiтки до фiнансовоi звiтностi за
за piK , що

Оцiнка 0чiкуваних кредитних збиткiв здiйснюеться на iндивiдуальнiй ocHoBi  за кож ним
активом oI ipeМo.
I Ц о d о z,lэоulо Bux lcou,tmiB
I нфорллацiя для користувачiв звiтностi щодо банкiв, в якi розмirценi на депозити грошовi
коштиТсвариства,за термiнами розмiщення,вiдсотками(якi еринковими) та рейтингами

на Jl.
з| .| 220] '9

PiBeHb рейтингу
башкч
uaAA

Банк
АБ "УКРГАЗБАНк", м.КиТв

ПАТ "АЛЬФАБАНК", м.КиI в

ua

Вiдсоток, Уо

TepMiH розмiщення
12.12.20

АА

19

| 4.| 2.2020

14,5

| 2.| 2.20 19 14.| 2.2020

16,5

Товариство вiдносно банкiвських депозитiв мае наступну модель розрахунку збитку вiд
знецiнення фiнансового активу
при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний piBeHb
:



рейтингу uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз "стабiльний), що

присвоюеться рейтинговими агентствами, якi BrreceHi до.Щерiкавного ре€
стру уповноваж ених
коштiв
збиткiв
агентств
НКЩПФР)
на
дату розмiщення
розрахову€
т ься в
резерв
рейтингових
залеж ност_ вiд строку та умов розмiщення (при розмiщеннi вiд 1 до 24х мiсяцiв  розмiр
резерву збzтку складае 0,001Ой, бiльше 2 poKiB  10% );

 при

розмirценнi депозиту

в

банку

з

бiльш низьким кредитним рейтингом

(спекулятI ,_вний piBeHb рейтингу, що присвоюеться рейтинговими агентствами, якi BHeceHi до

lHa дату
розмiщення
Щерж авного ресстр! уповновarкених рейтингових агентств НКЦПФР)
коштiв резерв збитку розраховуеться у розмiрi вiд 10% до 100% вiд суми вкладу в залеж ностi
в розмiру ризикiв.
Позичальникбанк з рейтингом uaAA та uаААА характеризуеться дуж е високою
кредитоспэомож нiстю порiвняно з iншими украiнськими позичаJI ьниками або борговими
iнотрумен:ами. Знаки (+ ) та () позначають промiхtний рейтинговий piBeHb вiдносно
основного рiвня. Стабiльний прогноз вказус на вiдсутнiсть на поточний момент передумов

для змiни рейтингу протягом року.

Отж е, кредитний ризик щодо депозитiв, вiдсотки за якими

е

рейтингу банку стабiльний, передумови дефолту вiдсутнi, е низький.

ринковими, piBeHb

.i
I Цоdо фiнансовuх al< пluBiB в uilttlux паперах
На даний час в YKpaiHi дiють три рейтинговi мiж народнi компанiI : < Fitch Ratings> (Fitch),
"Standafi 8g Poor's (S&P), "Moody's I nvestors Sеrчiсе" (Moody's), якi визначають кредитнi
рейтиtлги боргових зобов'язань Украiни.
За опуб.тiкованими даними на сайтi "Standafi & Poor's (S&P) кредитний рейтинг боргових
зобов'язань Украiни е Саа1.
I нформацiя про фiнансовi активи в цiнних паперах (вид цiнного паперу, piBeHb листингу,
рейтингова оцiнка, тощо) станом на З1 грудня2019 р. наступна:

Код за €
Д РПОУ
eMiTeHTa (або

Вид цiннпх паперiв

iдентифiкацiйншй код
(номер) нерезпдента в

KpaiHi резпденцii)

PiBeHb лiстингу

котирувального списку
бiрж ового ре€
стру, до якого
включено цiнний папiр

рейтишгова

оцiнка цiнвого
папера
eMiTeHTa, що

впзначена

Найменування
кредитного агентства,
яким присвосно
рейтингову оцiнку
цiнних паперiв eMiTeHTa

I { iHHi папери, погашсння
PiBelI b листиrI ry l,

та о,гриманI I я доходу за

якими гараllтоваlI о
Кабirlетом 1,4ilticтpiB

000 l з480

Рiвеrtьлистинry

листинга

1,

1,

ПФТС;

УБ; PiBeHb

ПЕРСПЕКТИВА

Саа1

< Standart & Рооr's

(S&P))

Украiни

OTxte, кредитний ризик щодо цiнних паперiв, вiдсотки

за якими е

рейтинговл оцiнка яких стабiльна, передумови дефолту вiдсутнi, е низький.
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I Hrue

У 2018 p.Ta20I 9 р. Товариство кредити но одерж увало.
8.4,2,

Ринковий ризик

Ринковий ризик  це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTa коJI иватимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик
охопJI юе три типи ризику: iнI ций цiновий ризик" валютний ризик та вiдсотковий ризик.
Ринковий риЗик виникае у зв'язку з ризикап{ и збиткiв, зумовлених коливаннями цiн HJ акцii,
вiдсоткових ставок та вЕI лютних KypciB.
Заходи з управлiння ринковими ризиками включають:
проведення аналiзу змiн ринкових факторiв
оптимiзацiя структури активiв та зобов'язань за строкап,I и

.
.

I нший цiновий ризик  це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi
поТоки вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих,
що виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи вчI лютного ризику), незалеж но вiд того, чи
сприЧиненi вони чинникtlп,I и, характерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його
eMiTeHTa, чи чинникЕlп{ и, що впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими
здiйснюються операцii на ринку.
Товариству притаманний не значний iнший цiновий ризик, оскiльки активи Товариства не
iнвестуються у фiнансовi iнструменти, яким приталланний такий тип ризику, а сап,I е в цiннi
папери, погашення та отриманшI доходу за якими гарантовано Кабiнетом MiHicTpiB Украihи
(облiгацii внутрiшньоi держ авноi позики)
i
Вiдсотковий ризик  це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки

вiд фiнансового iHcTppreHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок.
Керiвництво Товариства усвiдомлюе, що вiдсотковi ставки мож уть змiнюватись i це
ВПЛИВаТиМе як на доходи Товариства, т€
к

i на справедливу BapTicTb чистих активiв.
2018 piK: Товариство несе значний вiдсотковий ризик, оскiльки 68,9Уо активiв розмiщенi у
бОРгових iHcTpyMeHTax з фiксованою ставкою дохiдностi, справедлива BapTicTb яких залеж ить

вiд змiни ринкових вiдсоткових ставок. Товариство провепо аналiз чутливостi

BapTocTi
портфеля активiв до змiни ринкових вiдсоткових ставок: показник модифiкованоi дюрацii
СтанЬвить 1,02. При змiнi ринкових вiдсоткових ставок на lo/ o, сукупна BapTicTb портфеля
активiв Товариства змiнитьс я на 0,7 0Yо.
2019 piK: Товариство несе значний вiдсотковиt ризик, оскiльки 4I 94% активiв розмiщенi
У боргових iHcTpyMeHTax з фiксованою ставкою дохiдностi, справедлива BapTicTb яких
заJI еж ить вiд змiни ринкових вiдсоткових стtI вок. Товариство провело аналiз чутливостi
BapTocTi портфеля активiв до змiни ринкових вiдсоткових ставок: покttзник модифiкованоi
ДЮРацii станоВить 1,92. Прп змiнi ринкових вiдсоткових ставок на lo/ o, сукупна BapTicTb
портфеля активiв Товариства змiниться на 0,81Оlо

У

таблицi ниж че подtlно аналiз чутливостi щодо ризику змiни вiдсоткових ставок, який
ВИЗНачаВСя на ocHoBi ,,обrрунтовано мож ливих змiн змiнноi величини ризику".
Стаття
Вiдхилення
Поточнi фiнансовi iнвестицiТ,
тис. грн.
Чистий вплив на прибуток до
оподаткування, тио. грн.

31.12.2019 р.

31.12.2018 р.

Чутливiсть
0,81%

0,81%
,70,47

70,47

а.] а%

а.] 0%

,70,4,7

84,882

84,882

70,47

84,882

84,882

Валютний ризик  це ризик того, що справедJI ива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTy коливатимуться внаслiдок змiн валютних KypciB.
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Товариство проводить певнi операцii в iноземних валютах. Товариство не використовус
похiдних фiнансових iHcTpyMeHTiB для управлiння своТм валI отним ризиком.
Щля мiнiмiзацii та контролю за ваJI ютними ризиками Товариство контролю€ частку активiв,
номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсягу активiв.
Щоля активiв номiнованих в iноземнiй валютi у портфелi Товариства станом на 31.12.2018
0/ о.
0,2ОА, станом на 31. | 2.20119 р. склала 0
склала
р.
Балансова BapTicTb валютних монетарних активiв Товариства станом на З1 грулня 2018 та
2019 poKiB представлена таким чином:
31.12.2018 р.

31.12.2019 р.

Стаття

Долари США

Гривнi

Долари США

Гривнi

1долар США= 28,06722

1долар США= 23,6862

Фiнансовi активи
Грошi
Всього фiнансовi

29 з1"/

1 059

зl7

1 059

29 3| 7

1 059

29

активи

чиста валютна
позицiя

Чутливiэть до валютного ризику. Аналiз чутливостi до валютних ризикiв Товариство
провело на ocHoBi iсторичних даних щодо волатильностi KypciB iноземних валют.
Стандартн,е вiдхилення середньоденноi змiни офiцiйного курсу украiнських гривнi до
долара США у 2018 роцi склало 0,2] О^ . Скориговане на долю iHcTpyMeHTiB номiнованих В
iноземнiй валютi у портфелi активiв Товариства, стандартне вiдхилення середньоденноi змiни
BapTocTi Bcix активiв Товариства складае 0,00i% .
Стандартне вiдхилення середньоденноi змiни офiцiйного курсу украiнських гривнi до
долара CI LA у 2О19 не вплинуло на iнструменти номiнованих в iноземнiй валютi У портфелi
активiв Тозариства у зв'язку з iх вiдсутнiстю станом на 31 .12.2019 р.
В аналiз чутливостi включенi тiльки суми монетарних статей в iноземнiй валютi i
коригування iхнього перерахунку на кiнець перiоду.
Позитивнi значення в таблицi ниж че означають збiльшення прибутку, коли гриВня
укрiплюеться порiвняно до долара США. Послаблення гривнi порiвняно до вiДповiдНОТ
валюти сп] ичинить вiдповiдний вплив на прибуток, i сума ниж че буде негатиВноЮ. Змiни
валютних:< урсiв не впливають на 1нший сукупний дохiд Товариства.
j.

31.12.2018 р.

31.12.2019 р.

Стаття

Гривнi/

Гривнi/ долар

сшА

долар

США

Гривнi/
долар

сшл

Гривнi/ долар

сшА

Вiдхилення

0,00l96

_0.001%

Вплив на чистий фiнансовий

0.00029

_0,00029

результат, lис. грн.

Обмехtення щодо аналiзу чутливостi  У наведених вище таблицi вiдображ ений вплив
змiн, якi I рунтуI оться на основному припуlценнi, у той час як iншi припущення залишаюТЬся
незмiннипда, У дiйсностi icHye зв'язок Mi> lc припущеннями та iншими факторами. Такоя<
необхiдно зауваж ити, що tlутливiсть мае нелiнiйний характер, тому бiльший або меншиЙ
вплив не слiд iнтерполювати або екстраполювати вiд отриманих результатiв.

лiквiдностi
Ризик пiквiдностi  ризик того, що Товариство матиме труднощl при виконаFI нl
зобов'язань, пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки
8.4.3. Ризик

грошових коштiв або iншого фiнансового активу.
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Щей ризик виникае через нездатнiсть управJuI ти незапланованим вiдтоком коштiв або
змiнами дж ерел фiнансування, а також через немож ливiсть виконувати своi позабалансовi
зобов'язання.
Метою управлiння ризиком лiквiдностi е забезпечення достатнiх коштiв дJI я tI овного та
СвОечасного виконання ycix зобов'язань Товариства перед клiентапrи, кредиторЕttчI и та iншими
контрагентами, а також досягнення запланованого зростання його активiв i рiвня
прибутковостi. Суть управлiння пiквiднiстю поJI ягае в пiдтриманнi достатнього запасу
лiквiдних активiв, що слугуе дж ерелом покриття тимчасового дефiциту лiквiдностi.
Щля забезпечення адекватного рiвня лiквiдностi Товариства, на щоденнiй ocHoBi
здiйснюеться аналiз розподiлу структури активiв за ступенем лiквiдностi. У разi, якщо частка
лiквiдних активiв Товариства знизилася менше затвердж еного рiвня, про цей факт одразу
iнформусться I нвестицiйний департамент, Генеральний Директор Товариства та KoMiTeT з
управлiння ризикаI \ { и.

Товариство здiйснюе контроль лiквiдностi шляхом планування поточноi лiквiдностi.
Товариство аналiзуе термiни платеж iв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими
фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйноi
дiяльностi.
У наведенiй ниж че таблицi представлена. узагальнена iнформацiя про договiрнi
зобов'язаннями Товариства в розрiзi cTpoKiB погашення цих зобов'язань.
тис.

Стаття

Менше 3
мiсяцiв

Вiд З до
12

мiсяцiв

Вiд

1

до

5 poKiB

Понад
poKiB

5

Разом

На 31 zруdня 2018 рокч
l\ opoTкooTpoкoBl заоезпечення

Поточна

заборгованiсть

кредиторська
товари,

за

послYги
Поточнi кредиторська
заборгованiсть за розрахун

1091

1091

J5z

ээZ

800

800

ками з учасниками

разолп зобов'язання
{ tra

1132

1 091

2223

3I zруdня 2019 poKjl

KilpclTKocTpoKoBi :lабезrlечеtл,tlя

I I отсlчл,tа
заборгованiсть

кредиторська
товари,

за

пOслуги
Пот:tl чtli I ФедитOроъка
заборr,оваллiсть

1fl07

I

807

з49

з49

792

"l92

за розрахун

каI \ 4и з учасникаiии

Разопr зобов'язаrrr* я

t807

114I

294в

Товариство не мае довгострокових фiнансових зобов'язань, тому ризик лiквiдностi
низький.
8.4.4. Операцiйний

ризик
Операцiйний ризик  це ризик прямих або опосередкованих вц)ат, пgв'язаних з
неналеж ним виконанI uI м або невиконанням внутрiшнiх процедур, неадекватнiстю чи
неспромож нiстю людей та систем або з зовнiшнiми подiями.
Ще визначення вкJI ючае юридичний ризик, €u I е виключае стратегiчний ризик та ризик
репутацii. Базових категорiй операцiйного ризику наведенi на Малюнку 1.
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апlтЕtл)

Операцйний ризик супроводж ус дiяльнiсть будьякоi компанii, в незалеж нOстi вiд роду rr
дiяльностi. У зв'язrсу з цим, Товариство впровадило, та постiйно вдосконаJI I ое систему
управлiння операцiйними ризиками.
Основнпми i найвахсливiшими iнструментами в системi управлiння операцiйним ризиком
Товариства с:
Вну.рiшнiй контроль,
Планзабезпеченнябезперервностiдiяльностi,
Система збору даних про подii операцiйного ризику.





Кяitttти,
продукти i
{ tравиJI а

веден} iя

бiзflgсу
Вiдносини з
персоналомl
безýэка
робочого
мiсця

Катастрофн
та публiчна
fiеэпsка

Операцiйний
ризик

Поруu:еияя
дiяльNостi та
збоi систем

3oB,titllHc

шахрtйство

В* утрiшнс
шехрай* .тво

Малюнок

1.

CiM базових категорiй операцiйного ризику

Внутрiшнiй контроль полягас в тому, що Менедж ер з управлiння ризиками Товариства
бере участь у розробцi нових внутрiшнiх документiв, а також дас рекомендацii щодо
вдосконаJI еI I ня дiючих документiв. У кож ному з документiв вказуються операцiйнi ризики,
якi поltриваються даним документом.
План забезпечення безперервностi дiяльностi покликаний забезпечити успiшне
вiдновлення дiяльностi Товариства у строк до 3 робочих днiв пiсля реалiзацii надзвичайноi
подii. Головним критерiем успiшностi вiдновлення дiяльностi Товариства е доступнiсть
pecypciB, необхiдних для забезпечення цiльового перебiгу критиtI них процесiв Товариства та
iх налеrкне фунrrцiонування.
План забезпечення безперервностi дiяльностi Товариства базусться на настуПНИХ
принципа> : забезпечення:





Нес,бхiдного рiвня безпеки персоналу Товариства;
Щоступностi i цiлiсностi lTcepBiciB Товариства з точки зору користувачiв;
Щоступностi i належ них умов працi у примiщеннях Товариства;
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,Щоступностi послуг Товариства для клiентiв;
Захисту iнших матерiальних та нематерiальних активiв Товариства;
Недопущення або мiнiмiзацii фiнансових втрат Товариства.
План визначае порядок дiй у разi настання надзвичайноi подii, що мож е негативно





вплинути

на цiльовий перебiг процесiв Товариства та призвести до

позаплановоТ

недоступностi критичного персонЕI лу, iнфраструктури, I TcepBiciB у будьякiй ix комбiнацii.
Система збору даних про подii операцiйного ризику  iHcTpyMeHT управлiння операцiйними
ризикЕlми, спрямований на виявлення реалiзованих подiй операцiйного ризику, тобто
вiдхилень вiд цiльового перебiгу процесiв
Принцип системи полягас у зборi даних щодо подiй, з метою подальшого ix аналiзу,
мiнiмiзацii наслiдкiв, резервування та впровадж ення змiн з метою недопущення або
зменшення частоти подiй у майбутньому.
8.5.

Управлiння капiталом

Управлiння капiталом * це система принципiв i методiв розробки i реалiзацii управлiнських
рiшень, пов'язаних з оптимальним його формуванням з рiзноманiтних дж ерел) а також
забезпеченням ефективного його використання у господарськiй дiяльностi Товариства.
За для цього Товариство здiйснюе управлiнrrя капiталом, яке передбачае вплив на його
обсяг i структуру, а також дж ерела формування з метою пiдвищення ефективностi його
використанrш. Механiзм управлiння капiталом Товариства передбачае: чiтку постановку цiлеЙ
i завдань управлiння капiталом, а також контроль за ik дотриманнrI м у звiтному перiодi;
удосконалення методики визначення й аналiзу ефективностi використання ycix видiв капiталу;
розробленшI напрямкiв оптимiзацii процесу управлiння капiталом, а також ix аналiзу i
впровадж еннrI ; розроблення загальноi стратегii управлiння капiталом; використанI uI у процесi
управлiння економiчних методiв i моделей, зокрема пiд час аналiзу i планування; орiентацiю
на використання внутрiшнiх важ елiв впливу на процес управлiння капiталом.
Враховуючи зовнiшнi вимоги до величини та структури капiталу, Товариство здiйснюе
управлiння капiталом таким чином, щоб пiдтримувати капiтал на piBHi, достатньому дпя
задоволення операцiйних
стратегiчних потреб Товариства, а також дJuI пiдтримки
встановленого законодавством розмiру власного капiталу на piBHi не меншому нiж 7 000 тис.
гривень.
Керiвництво Товариства мож е коригувати свою систему управлiння капiталом з
урахуванням змiн в операцiЙному середовищi, тенденцiях ринку або стратегii розвитку.
Ще досягасться за допомогою ефективноJо управлiння капiталом, постiйного контролю за
структурою капiталу, а також плануванням довгострокових iнвестицiй.

i

Товариство здiйснюе управлiння капiталом з метою досягнення таких основних цiлей:
 постiЙного економiчного зростання, яке забезпечус дохiд для iHBecTopiB Товариствата
виплати iншим зацiкавленим сторонам;
 забезпечуе розмiр власного капiталу на piBHi встановлених законодавством.
 доТриМУеться такоi структуру капiталу, яка забезпечуе виконання пруденцiЙних
нормативiв на piBHi встановлених законодавством
 запобiгання.та мiнiмiзацiя впливу ризикiв на дiяльнiсть Товариства
Керiвництво Товариства здiйснюе огJuI д структури капiталу на щомiсячнiй ocHoBi. При
цьому керiвництВо аналiзуе BapTicTb капiталу, структуру та притаманнi його складовим
ризики. На ocHoBi отриманих висновкiв Товариство мож е здiйснювати регулювання капiталу
шJuI хом залучення додаткового капiталу, виплати доходу, змiни структури капiталу.
Станом на звiтну дату 31.12.2019 року розмiр сформованого та сплаченого статутного
капiталу Товариства дорiвнюе 10 000 тис. грн., що е достатнiм для продовж ення його
дiяльностi i значно перевищус piBeHb 7 000 тис. грн. встановJI ений законодавством розмiр
власного капiталу.

8.б. Гарантii та субсидii
Протягом 2019 року в Товариствi не було гарантiй та субсидiй
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8.7. I нформацiя

Вiдповiдно

за сегмептамI I

до МСФЗ 8

операцiйний

Капiтал>

сегмент це

компонент суб'екта

господар:овання:
 Якzй займаеться економiчною дiяльнiстю, вiд якоТ BiH мож е заробляти доходи та
нести витрати (включаючи доходи та витрати, що пов'язанi з операцiями з iншими

компонентами того самого суб'екта господарювання);
Операцiйнi результати якого регуJuI рно переглядаються вищим керiвництвом з
операцiЙноi дiяльностi суб'екта господарювання для приЙняття рiшень про ресурси,
якi слiд розподiлити на сегменти, та оцiнювання результатiв його дiяльностi ;
Про який доступна дискретна фiнансова iнформацiя.
Основним
сдиним операцiйним сегментом Товариства е надання послуг з управлiння
активами I CI , НПФ, страхових компанiй.





i

Розмiр HepaxoBaнoi винагороди за наданi послуги вiдображ ено наступним чином:
I ис. грн
Найменування

TI 4c.

грЕ,

За 2018 р.
БiзI ,rес
тис. грн.

За 2019 р.
Бiзнес сегN{ ент.

сегпtент.

%

Винагорода за управлiння

l06зз

активами

.

100

9il

l00

в9,76

OTxte, за20| 8 piK та 2019 piK Товариство здiйснювала дiяльнiсть в одному географiчному
та бiзнес сегментi.
8.8. Подii пiсля

Балансу

На думл:у керiвництва, у Товариствi вiдсутнi подii пiсля дати балансу З 1 грулня 2019 року
до затвердж ення фiнансовоi звiтностi, якi мали б сутгсвий вплив на показники фiнансовоi
звiтностi Товариотва та економiчнi рiшення користувачiв (вiдповiдно до МСБО 10 < Подii
пiсля звiтного перiоду> ).
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