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Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд  «ОТП Фонд 

Акцій» ТОВ «КУА «ОТП Капітал» 

 

 

Фінансова звітність та  

звіт незалежного аудитора 

за рік, який закінчився  

31 грудня 2019 року 

Зміст 

1. Звіт незалежного аудитора щодо  річної  фінансової звітності  Відкритого 

спеціалізованого пайового інвестиційного фонду  «ОТП Фонд Акцій» ТОВ «КУА «ОТП 

Капітал» станом  на 31.12.2019р.    

2. 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 звітності  Відкритого спеціалізованого 

пайового інвестиційного фонду  «ОТП Фонд Акцій» ТОВ «КУА «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 Товариства  з обмеженою  відповідальністю «Компанія  з  управління  

активами  «ОТП Капітал»  несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка 

достовірно відображає фінансовий стан Відкритого спеціалізованого пайового 

інвестиційного фонду  «ОТП Фонд Акцій»  ТОВ «КУА «ОТП Капітал»  (надалі – «Фонд») 

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 Фонду;  

 здійснення оцінки щодо здатності Фонду продовжувати свою діяльність на безперервній 

основі. 

 

Керівництво також несе відповідальність за: 

 

 розробку, впровадження та підтримання у Фонді ефективної та надійної системи 

внутрішнього контролю; 

 ведення належної облікової документації, яка дозволяє у будь який час продемонструвати 

та пояснити операції Фонду і розкрити інформацію з достатньою точністю щодо його 

фінансового стану і яка надає керівництву можливість і забезпечити відповідність 

фінансової звітності Фонду вимогам МСФЗ; 

 ведення облікової документації та бухгалтерського обліку у відповідності до 

законодавства; 

 застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Фонду;   

 запобігання і виявлення випадків шахрайства та інших порушень. 

 

Фінансова звітність за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, була затверджена 

керівництвом   ТОВ «КУА «ОТП Капітал» 03  січня 2020 року. 
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дудиторськиЙ висновок (звIт нЕзАлЕжного АудиторА) щодо рIчноi
ФIнднсовоi звIТностI вцкриТого спЕцIАЛIзовАного пАЙового

IнвЕстицIЙного Фонду (оТп Фонд Акцiй>, Активи якого пЕрЕБувАють в
упрдвлIннI товдриСТВА З оБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КОМПАНШ З

упрдвлIння дктивдМи (оТп кАпIтАл) СТАном нА 31 грудня 2019 року.

нацiональнiй koMicii з цiнних паперiв та фондового ринку, управлiнському IIерсоналу

ТОВДРИСТВД З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ
АКТИВАМИ КОТП КАПIТАЛ>.

роздiл 1. звIт щодо Аудиту ФIнАнсовоi звIтностI

думкА
й" проu.ли_аудит фiнансовоi звiтностi вIдкритого спЕцIАлIзовАного пАиового
IнвЕЬтИцIЙного ФондУ коТп Фонд Акцiй>, Активи якого пЕрЕБувАютъ в
упрдвлIннI товдриствд з оБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ кКОМПАНIЯ З

упрдвлIнFUI дкТивдмИ коТП кдпIтдЛ> (надалi вспIФ коТП Фонд Акцiй> або Фонд),

що складаеться зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2019 року, та звiту про сукупний дохiд,
звiту прО змiнИ у "ла"rrЬrу 

капiталi та звiту про рух грошових коштiв за piK, що закiнчився

зазначеною датою, i примiток до фiнансовоi звiтностi, включаючи стислий виклад значущих

облiкових полiтик.
на нашу Думку фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображас достовiрно, в ycix суттевих

u..r.*ru* фнансовИй стаН вспIФ (оТП ФонД Акцiй> на 31 грудня 2019 року, його фiнансовi
paayn"ruц i грошовi потоки за pik, що закiнчився зазначеЕою датою, вiдповiдно до Мiжнародних

Ьrандарri" фi"urr.оuОТ звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдае вимогам закону Украiни кПро

бухгалтерсuпrй обоiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi> вiд |6.07.|999 М 996-XIV ЩОДО

складання фiнансовоi звiтностi.

ОСНОВА ДЛЯДУМКИ
Ми провеЛи аудиТ вiдповiднО до МiжнаРодних стандартiв аудиту (мсА) та рiшення НКI]ПФР
NЪ 991 вiд 11.06.201З. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з МСА викладено в роздiлi
<ВiдповiдальнiстЬ аудитора за аудит фiнансовОi звiтностi) нашого звiту,

Ми с незалежIlими по вiдношеннIо до компанii згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв

ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (кодекс рмсЕБ) та етиаIними вимогами,

застосовними законодавством Украiни до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також виконаJIи

iншi обов'язки З етики вiдповiдrIо до цих вимог та Кодексу рмсЕБ. Ми ввахсасмо) що отриманi

нами аудиторськi докази е дос,гатнiми i прийнятними для використання iх як основи для нашоi

думки.

ВIДПОВIДДЛЬНIСТЬ УПРАВJIIНСЪКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДIЛILНО
ндйвищими повновджЕIlI{ями, зд ФIнднсову звIтнIсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансовоi
звiтностi вiдповiднО до МСФЗ та за такУ системУ внутрiшtlього KoHTpoJIIo, яку управлiнський
персонал визначас потрiбною для того, щоб забезпеLIити скJIадаI{ня фiнансовоi звiтностi, що не

мiстить суттсвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При сrслаланrri фiнансовоi звiтностi управлiнський персоIIал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку

здаr.ностi компанii продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це

:]acTocoBI{o, пи.гання, що стосуються безtlерервностi дiяльнос,гi, та використовуIочи припущенrrя

про безперервrriсть дiяльностi ,{к осIlови для бухгалтерського об-тlitсу, KpiM випадкiв, яIсtцо

YrtpaIlra0 l ()_iЗ. M-I(l,tTllл By-t, (|ilr' r l lpaxorlrrx. 27. о(l, 5:

llorlcpBl)cc:c,t,lli суб'с,ttгiвау,ltlt,горсt,ttttТ,.tiя';Iьlttlсli raayrrr,rrrrpiB l525
Iio,,r ('/l1'l l())/ 2.126З l 64
,r c:l,/(latcc (041) 289-53-ttOl 2ti9-55-6,t
clnail, diгссtоrizr]sс\,?l.с()il1, tl1l
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управлiнсьtсий персоIлал або плануе лiквi;lувати KoMпat,rito LIи припи:,lити лiяльнiсть, або не мас:

itltпих реаJIьIIих альтернатив цьому.
Управлirlський персонал Компанii з управлiння активами rtесе вiдповiдальttiсть за нагляд зtl

rIроцесом фirrансового звiтувалIня Фонду.

вIдrIо в IдАJIL IIICTЬ Аудито],А зА Ау/Iит q) II-IAI-I с()воi зв IT,}IO ст I

1-1аrшимtа цi.ltяtми с отримаIIня обгllуIlтоваrtоТ BIIeBIlel,Iocтi, шlо cPiHaHooBa звi,гтtiс,гь у rliлому tte

мiсти,гь суl"тсвого викриl]JIеI,Itтяl вI,tаслiдок шахрайства або по]чIилки, та виIlуск звi,гу аулито]]а, Iцо

мiсти,гь наш)/ /IyMKy. Обгруrrr:оl]аlIа вIIевrIеrIiс,гl, с високим 1эiвtiем впевI{оI]ос,ri, гllэоте не гараII,гус,

пIо ауllит, IIро]]едений вiдповiдIIо до МСА, завжди виявить су,гтеIJс викривлеtIня, якIIIо воно icltyc.
I3икривлеlIпя можуть бути результатом шtахрайства або помилки; воIIи вва)каIоться су,ггсвими,
,Iкlцо окремо або в cyl(ylli{ocTi, ltIc обrруI;,говаttсl o.tilcyc,t,bcrl, I]они мо)I(у,гь вIlJlIаI]а,ги Ita екоtrомiчlti
pirltertrtя коl)ис,гувачiв, tt1o приймаlо,гьсrt на остlоlзi цiеi фirrаrrсовоi звiтttостi.

I3иI<онуIо.Iи аудит вiдповiдtlо /.lo вимог МСА, ми викорисl,овусмо rrрофесiйrrе сулженrlr1 1,а

rrрофесiйгrий сtсеп,гl.rl{изм протягом усього завдапня з ауlIи,гу.
Крiм,гого, ми:

. iдентифiкусмо та оцiнюемо ризики суттсвого викривJIеI]IIя фiнансовоi звi,гнооr,i
внаслiдок шахрайства LIи помилки, розроблясмо й викоtлусмо ауllиторськi проtlелури у
вiдповiдь на цi ризики, а тако)к отримусмо ayllиTopcbtci докази, Iilo с доста,гlлiми ,га

прийrтятними /IJIя I]икористаtIIllt iх як осI{ови /_UI;I rlarIloi думки. Ризиt< IIсl]иrII]JIеIIII;I

суl-гсвого виItривJIе}tняl вrtас.ltiлоtс пrахрайс,гRtl с t]иIlIиlчI, IlilK дIля RиI(риI]JIснIIя tзнас;tiлtltс

пом14JIкI4, осtсiлыси rпахрайство мо)ке вI(JIIоtIаl,и :]]\4ов)/) lliдробrсу, ttatIlMl'tctti lIроIIуски,
неIIраI]иJIьнi ,гlзеlrдrIсенrtя ztбо [IexTyBaIIIIrI зzlхоl(аI\4и вI-Iутрiillлtього KoIll,poJIIo;
. о,гримусмо розумiLlI{rI зrlхо/_iiв BltyтpiшlI,Ibo1,o KoLITpoJlIo, illo с,госуIо,],I)ся аудиl,у, l{Jlя

розробrtи аудиторських llроцелур, яlсi б вiдrrовil{а;tи обставиIлам, а не дJIя BиcJIoI]JIeIItlrI

думки що/{о с(lек,гивлIостi системи внутрirшrlього KoIITpoJIIo;
. оlliгtlосмо прийнятtliстt застосоваIiих облitсових полi,гик ,га обгруrIтовагliс,гь облiксlврtх
оцiгrоI< i вiдповiдrlих розкритгiв ilrформацii, зроб:lеltих управлiнсr)I(им IIepcol-Iajloм;
. ilохо/lимо ]]исLIовI(у п{ollo прийнятitос,гi виI(орис,I,аI]IIя управлiItсыtим персоналом
припуп{еI{LIя про безперервltiсть дiяльгtостi яtt основи для бухl,ал,Iерського облiку та, lla
ocTtoBi отримаuих чtудиторських ,tцоказiв, робимо висIIоl]ок, LIи icrryc оу,г,гсвtl
IIeBизI,IaLIeHicTb пIодо поztiй або умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB моrкливiсr,ь
компапii продовжити безlrерервtлу дiялыIiс,гь. JIкiцо ми доходимо висI{оl]ку LlIодо
iстlування такоi су,rгевоi FIевизнаLIеtrос,гi, ми IIовиIILIi приверtIу,ги увагу в свосму звiтi
аудитора до вiлпоlзi/tttих розtсриr-гilз iъrrРормаrtii у фirrаlIсовiй звiтrrостi або, якlцо r:at<i

розкриття iгIформацii с IIеLiаJIежними, мо7lифirсувirги cBolo /IyMKy, LIап.ri висI-Iовк14

ГруII,гуIоl,ься IIа аудиторських доI(азах, о,l,римаlIих llo l{а,ги lIашого звi,гу аулитора. l},гiмr

майбутrri rrодii або умови можу,1,I) IIри]чIуси,гI4 комilаrliю пригlини,гLl cBclIo дiя,llьгtiсl,t, tttl
бсзItсlэсрiзlri й ocl,roBi,
. otlitllocMo загаJIьIIс llолillIIIrI, струк,гуру ,l,a змiст, фillаrrсовоl звiтlлос,t:i tзt(JtItl,]tlo з

розкри,l-гямIа irrформацiТ, а r,aKori( те) ч]4 покz]:]у(] tPiltttttoot;a зтli,гlIiст,ь операrlii,l,а ITo71ii, tllcl
тrоl<лалеIri в осIIову ii склаланI-Iя, ,l,al(, шlоб лосятти лостовiрttого вiлобрai)кенIIя,

Ми узго2lл(усмо з управлiIIським персоI]аJIом КУА ilr(lормацilо IIро заIIJIаFIоваIлий обсяl, i .titc

проведсIIIIя aylILI,гy ,га повi.цомJIrIемо йому су,l-говi аули,горсьrсi резуJII),га,гLI, I]кJIIоLI.IIоIIи бу,чь-якi
су,rгевi недо.ltiки заходilз влlутрiшrttього Ko}ITpoJIIo, }зияl]JIенi tлами пiл .1na аулиту,
Ми таI<о>lt I{alIacMo ,I,верджеFIFI;I, lllo ми викоIIа:lи вiдlIовiдlrri е,гичнi вимоги Itlo/io I]езаJIежноотi,,гtt
повiдомл;tемо Тм про Bci стосупки й iHrrri питаI,IIIя, rtlci мог.ltи б обгруrlтоваIIо ]]ва)I(атись таI(имрI,

}/краirrа0l0ЗЗ. п1,1(пТв. rlylt. Cill'T ГIllаховлtх.27. o(l. 5;
l lolrep в I)cc:c,t,pi суб't:к,r itt ау,цlл,ttрсt, t<tli' 71iя lll, ttot;-t,i -r а ауilиr,о1l iB l 52 5

I(o/l ('/_ll'l'lO)/ 242,6З l 64
r сl r. /t[la кс (()44 ) 2-t]9- 5 З -li(). 2 [.i9_5 5 _(t,t

сrпаi l : d i гt:сtrlг(r}sсуа,соll]. 1,1a
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що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних
заходiв.

Роздiл 2. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ AKTIB

OCHOBHI ВIДОМОСТI ПРО ВIДКРИТИЙ СПЕЦIАЛIЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ
йнийНВВСТИЦIИНИИ ФО (оТП Акцiй>

Повне найменування ВIДКРИТИИ СПЕЦIАЛIЗОВАНИИ
IнвЕстицIЙниЙ Фонд котп Фонд

пАиовии
Акцiй>, АКТИВИ

ЯКОГО ПЕРЕБУВАЮТЬ В УПРАВЛIННI ТОВАРИСТВА З

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ (КОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (ОТП КАПIТАЛ)

Скорочене найменування СПIФ (ОТП Фонд Акцiй>
Тип, вид та клас фонду В iдкритий, спецiалiзов аний пайовий iнвертццЦццЕ_ф qцд

Свiдоцтво про внесення
Фонду до Сдиного
державного ресстру
iнститутiв спiльного
iнвестування СдрiсI

Свiдоцтво rrро внесення до СДРIСI Jt 2111414 вiд 09.09.2014р.

Реестрашiйний код за
еДРIСI:

21114]l4

CTpott дiяльностi Фонду безстроковий
Мiсцезнаходх(ення 03680, м. Киiв, вул. Фiзкультури, буд. 28 (Лiтера !)

ВIДОМОСТI ПРО КОМПАНIIО З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ
Повне найменування компанii з управлiння активами - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕFIОЮ
вIдпоВIДАЛЬНIСТЮ (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ кОТП КАПIТАЛ> (надалi

КУА або Товариство),
Код за СДРПОУ З5290039.
Мiсцезнаходження: 03 680, м. Киiв, ВУЛИЦЯ ФIЗКУЛЬТУРИ, 28 (ЛIТЕРА"Д").
На дату надання аудиторського висновку види дiяльностi наступнi:
- код КВЕД 64.30 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти;
- код КВЕД 64.99 Надання iнших фiнансових послуг (KpiM страхування та пенсiйного

забезпе.tення), н. в. i.y.;
- код КВЕД 66.11 Управлiння фiнансовими ринками;
- код КВЕД 66.19 Iнша допомilItна лiя.llьнiсть у сферi фiнансових послуг, KpiM страхуван}Iя та

пенсiйного забезпеченпя;
- код КВЕД бб.З0 Управлiння фондами (основний);
- код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного LIи орендованого uерухомого

майна;
- код КВЕД 10.22ltонсу.пьтування з питань комершiйноТ дiяльностi й керування.
ТОВ кКУД (ОТП КДtIIТАЛ) мае лiцензiю на здiйснення професiйноi дiяльностi на фондовому
ринку - дiяльнiсть з управлiння активами iнститучiйних iHBecTopiB (дiяльнiсть з управлiння
активами), видана Нацiоналltьною KoMicicto з цiнних паперiв та фондового ринку (рiшення Nе799

вiд25.09,20l2). Строк дii лiцензii - необмежений.

ПАЙОВИЙ КДШТДЛ
Загальними зборами учасниtсiв ТОВ KI{YA (ОТП Капiтал> Протоtсол NЪ 24 вiд 16 березня 20l0
року затвердilсений Проспект eMicii iнвестицiйних сертифiкатiв СПIФ (ОТП Фонд Акцiй>.

YKpaTr ra0 l ()_}.3- лl, I(t,tiB. tlvlt. ( i iпl'i l l1laxtlBпx. 27, ot|r, 5 ;

llorlcptll)ct,ct,lli cl,б't:ltгiBay.LttttrlpoLttLlij(iя,ltl,ttocti гаау,,tпrорiв]525
I(o,1L ('l Il'l I( ))/ 2.126З l 6.1
,r сl l./(la ttc ( 044 ) 2ti9-5 З -tJ() l 2 t,i9-5 5 -6.1

crTrail : cli гсоlог(ir;sсу,а.сtlпl.ttа
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Сjпосiб розмirцеttня випуску iнвестицiйFIих ссртифiкаr,iв - вiдlкрите (пуб,шiчне) розмittlенттяl.
Зага.ltыtа номiнальна BapTicTb iнвестицiйгtих сертифiкатiв, якi планусться розмiстити - 70 000

000,00 (Сiмдесят мiльйонiв) гривеIIь. Flомiпальttа вартiс,гь iнвестиt\iйItoго сертиt|tiкату -- 1,00
(orrrra) гривI]rL Кiлькiсть irlвестицiй[Iих серти(]liка,гiв - 70 000 000 (сiм.rдесят,мi;tьйоrтiв) lпr,. Формti
i сrtуванняt i нвестицiйного сертифirtату - безлокумеFIтарна.
С,ганомlra31,12,2019р.кiльIсiстt ittвес,гицiйнIахсертифiка,гiв,T,l1clзI{аходитLсявобiгу*6900456
пIт, IIа загаJIьну суму б 900 456, 00 r,prr.

13илучений капiтал станом rra 31,12.2019р. складае 28 5]4 тис. грII., реu]та iнвсстицiйttих
сертифirtа,гiв тrре2lс,гавлеtlа у (liнаrrсоlзiйt звiтrlос,гi як лlеоплачеtrий tсапir-ал у розмiрi З2 З]8 тис.
грн,

С,ганом на З 1.12,2019р. додатковий вклалений каiтi,гал сталIовить 2 1В5 тис, грII., який
офоршlоваriий uplt розмiIценнi iнвес,гицiйних сертифiкатiв вище номiналу.

lI IФормАIIIя про АItтиви, зоБов,язА}IнrI,гА LIистиЙ приБутоIt
Заt,ztltьна вар,гiсть аltтивiв Фоrrду станом r,ra 31.12,2019р. ск.rtадас 9 8З8 тис, грI], Вар,гiс,гь аt<,lивiв
в порiвнянtli з llогlередтliпл роком змеI{LIIиJIась Ha2Jo/o.

l{EoI;oPoT,Ill АttтиI] и
Станом rrа З1,12.2019р. rrеоборотнi активи вiдсутнi.

OI;OPOTI-II АItтиRи

llоr:очt-li фirrаrlсовi iнвестицii 1эозмiром б 991 ,гис. I,p]{. скjIалаIоться з вар,госr:i аrсlliй lla заI,аJIьIIу
суму 5 З06 ,гис, грн, та гроluовими коtштами па /{епозиl]tих I)axyFIKax строком розмittlеrlня бiлытrе
3-х мiсяItiв на загzuIьну суму 1 685 тис. гlэIт.

l'рошовi I(оItIl,и станом на 3 ].12.2019р. складаtоть 2 749 ,гис. грIr.
Залишttси грошIових tсошlтiв вiдltовiдаютL виtIискам банкiв та даIIим бухгалтероького облiку. I}

поlliвt,tяt,lI-ti з 31.12,2018р, вiдбулось збiльпrення гропIових tсоlлтiв tлазвiтлtу дату Ila 499 тис. грrr.
I]ci ак,гиви вiлобра>rtеlri у фiгrансовiй звir,ностi в ltiлому лостовiрI{о та в ltовнiй Mipi вiдповiдtlо до
МСФЗ, вiд1Ilосно iх tзизнаtttttя, t<ласифirсацiI та оtlit.tltи.

:]оБов,rIзА[IIIrl
IIоточrri зобов'язаttн;r Фон2lу за,говари, робоr,и, IIооJIуги cTaIIoM на 31. |2,2019р, сtс.rrадаtо,гь 7 r,ис.
t,pl-i.;

Розмilэ ]]oTorIlIиx зz}безпе.iеrlь у розмiрi2O,гис. грII. пре/Iс,гав.iIеttий резервом Ira прове/{еLt[Irt ауди,г)/

рiчноi фirtаllсовоi звiтностi.
I]ci зобов'язання вiдобра>rсенi у rPir-raHcoBiй звiтностi в цi.lтому достовiрно та в поI]нiй Mipi
вiлrtовiлttо ло МС<DЗ вiдttосгtil iх визtrанн;t, tt:tасифiкацii та оцil-tt<и.

LlистиЙ приБут,оIt
За резуlrь,rатами дi;tльt-tос,гi за 2019 piK Фонд мас tlрибуr,сllс у 1эозмiрi 2З4тис. грн. Заt,а.ltьttиii

розп,riр неIIокри,гого збитку стаtIом на 31.12,2019р, отаrIовитл, 7 427 тис. грн.

l]ДРТIСТЪ LIИСТИХ АКТИВIВ
Rартiсть аlстивiв l]изнаLIастI)сrI з урахуваI{IIям вимогРitпеI,trtя I-IКЦПФР вiд З0.07.2013р. М1336
кlI1эо заrrзер/t)кеIIIIя llолоlкення lIpo порядоi( I]изIIаLIеI,IIIя BapTocTi LIистих активiв ilтс,гиту,гiв
clTiJtl,tto1,o iH вес,гуванttlt>.
I}арr,iс,гь LIистих аtt,t,иtзiti CIIIcD кО]'ГI ФоItll Аrсltiй>> c,l,utrloM i]a З1.12.20l9р, скJIалас 9 t]12
1'ио. грII. I}ар'гiс,гь чLlстих активiв у розраху}Iку на одигi itlвес,гицiйrIий сер,ги(liкат - 1,42 г,рrl.

YKpaItta01033. lt,l(tliB, вl,л. Ciirt'T I-11;axoBllx.27, o(l, r;
I ltlltcp в I)ссс,гlli суб'сtсriв aуltlIlol)cj,KoI ltiltлl,tttlcti Ii) 1l),llI.|,гopil} l52S
I(o;l (]/l1'l IOY 24263 l(l4
-I,c';r./(la кс (044 ) 2,S9 -5 З -tj0 l 2ti9 -5 5 -(l,t

r:rnai l : dirсlоtог(r}sеуа, c0lll. Lla
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СItЛАД ТА СТРУКТУРА ДItТИВIВ
Склад та структура активiв, rцо перебуваIоть в портфелi СПIФ KO'Ill Фонд Дкцiй> вiдlповiдалоть

вимогам законодавства Уrсраirrи.
витрА,ги
Сума витрат, що вiдшtкодовустьсrl за рахуцок ICI вiдповiлас вимогам законодавства.

мI}llмАльниЙ розмIр лктивIв
Розмiр активiв вiдповiдае пtiнiмально визIIачеI{ому закоIIо/{авством розмiру.

сисl,пмА внутрIIIIнього контролю
'I'OI] кКУА кО'ГП KAI-II]'AJI) cTI]opeI]a система вriу,грiIttгtt,ого KorITpoJI]o, якtl дозволяс складати

фi1,IаIlсову звi,гtлiсть (Dонду, II\о tlc мiс,гить су1-гсвих I]иI(риI]JIеI{т, вriаслiдок пrахрайс,гва або
гlомI4Jlок.
Ауди,r,орами tre були iдентифiкованi виtсриl]JIеI{нr{ фiнансоliоi звi,гнос,гi вrtаслiдок rrlахрайсr,ва,
t] КУА с вну,грiшнiй аули,гор, .яlкий пiдтtорялковусться Зага;tьлIим зборам учасниlсiв та с
незале)I(Ijим вiд управлiгtсIэI(ого персоналу. Щiяльнiсть внутрiшгrього аудитора вiдповiдас
I'lorloiKetlHю про слутсбу внутрiпrнього аудиту (rtогl,гролrо) 'ГOB (КУА (О]'П КАIII'I'АЛ),
зtlтtзерлжеIlого Загальгtими зборами учасникiв Bizt 27 .02.2019р, (I1ро,гокол N! i 69), с
oI4 стем arгиtltt olo,га в iztпо в iдае вим о гам з aKoFI одавств а.

ДОП OMI}KI{A IНФОРМАЦIЯ
IHФOI,MAIIIrI пl,о пов,язАI-Iих осIБ
llов'язаниlчIи сторонами Фонду с:

кlllи7lи.lгli особи:
-lJакрr.r,ге at<tlioHepHe l]овzц)иO,гl]о <O'I'll ФанJI Меttе.ц>t<меlI,г>
-Акцiолtеlэllс товариство кОl'П Баtrк>
(liзlлчlri особи:
-{t.]lсt]и lIагля2lоtзоi ра2lи,
-/_{ирскцiя КУА,
-Itосадовi особи засновIlикiв-lоридичгtих осiб КУА,
Фоt,rл riроводив операцii з пов'язаLIокl особоtо А1' кОТГI Баtltс> на загалI)tIу суму 2 ,гис. гргr.

rlолIi пIсJlя дАти БАJIАIIсу
I] CIIId; кОТП Фонл Акцiй> були вiдсутнi подii пiсля дати ба:tансу, якi могли б вплинути на
показлIики фirrансовоi звiтностi станом на З 1.12,20|9р.

IIIФормАцIя пl,о ступIнъ ри:]ику
Вiдrrовiдrlо до Полохсення Lrlодо rrруленшiйних нормативiв проtРесiйноi дliя"пьностi на фондовому
l]l4lll(y 1,2,I B14MoI, llo сис,гемII,I уrIllавлiння ризиками, застосування пруденцiйних нормативiв для ICI
гtе llередбаrIеIIо.

oCtIOBI.II Br/IoMoCTI гIро АудиторсьI(у ФIрму
l1:,lc)7,,,nu,,,ru,ccl пapeBillt<cl (]l,t.l(():tc{llcl 'l'оВАРI4С7'RоМ З оБМЕ}КЕНоIо ВI/{IIоВIДАJIъI,IIСТIо кддIl
кСЕИЯ-I{IРЦЬАУДИЪ, ,псе Bllecellcl dсl Рес,:спtр1l ау)цц11111с1,1{Llх (PipJ14 tttcl сt.уd,u.пlсl|эiв зсt lLrlлlарсlм ] 525.
Кос) С/|РП()\/ 24263 ]64,
'l'OIl KAAIt (СЕЙrl-КРUI-ДУДI4Ъ) зсlрессll1ровшrc 29.03.]99б 1l. MocKclBcbt<oto paйllltltoto dеlээtсавIlоlо
ct i),l,t.it t i с tlцэ ctt 

1 
iсlо м. I{u ев а.,

fu[iсllезltахос)эrcеtt,ttя TOI] кДДI! кСЕЙЯ-IUРЦLАУДИТr; 0]033, л,t. I{tiB, вул. CiM'i; Пlэаховuх,27, oQl. 5,

пt.elt./cflaKc 289-5 3-В0, 2В9-5 5-(l4.

3 I9/4 Bi) 2,1.12.20l 5р. (чttltltе dо 3 ].I2,2020p.),

)/ttpiti't ta() i ()3.}. rt. I(tliB, By.ll. Cilr'i Гlllilхових. 27. о(l. 5 :

l lclllcp tl I)et:c,r,pi cl,fi'611,;iB аl,лtt гtlllоr,коТ дiл.ltьltосr i ,r.a а5,;rrл.гсllliв l 525
l(tllL ei.ll'l lOY 24263 l64
,t,c.lt,/l|la tcc ( ()44 ) 2.89-.5З -tj0 l 2 tj9 -5 5 -6,1

crllai l : cli гссltог(l)sеуа,соlll, Lla
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Ауdum фiнансовоi| звimноспli зdiйuловався ауduплорськоло 2рупоtо у сtслаdi 2-х осiб пid керirзнuL!пl,воп4
незалФlсно2о ауdumора Зацерлсовttоi'Т.М. (номер в Ресспlрi ауduпlорiв ]00В57).

OCHOBHI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НЛ ПРОВЕДЕННЯ ЛУДИТУ
АуDumорська перевiрка зdiЙснювалсlсь l]a пiDсmавi,Щоzовору NЬ 2В10/]9-б Bid 2В эюовпlня 20I9 року з
03.0 1.2020р. по 0В.0 1.2020p.

7
ITY- 08.01.2020р.

Партнер iз завдання

Генеральний директор
тов (ААн (сЕЙя_кIрш

ДАТА СКЛАДАНIIЯ АУ

Укршlrа0l0З_3. M,I(tliB, Bv.tt, Сliпr'i llрахових. 27. o(l, 5,
l lоплср в l)ccc,1,1ri суб'скr,iв ау/ttt,гtlрськtrТ;liяrlt,tttrс,гi-I,а ayltп-ropiB l 525
l(ол (ii{I)I JOY 242631 64
,r,ел,/(lакс (044) 289-53-80; 289-55-(l"l
ernai l : diгесtог(z!sсуа.сопl, [la

Зацерковна Т.М.

Здорiченко I.I.



тоIJлриство з оБмЕжtjllою в]дttовlдлльIпстю кАДН кСейЯ-Кiрлu-ауd uпl> 7

додАтки

YKpai'lIa()1033. bt,I(tlТll. вул, C]iirt'T ll|raxtrBlrx" 27" o(l, 5:
l Iortcp в [)ccc,t,lli суб'ctt гiв ayltп,trrpcl, rtclT ,,1iяll ь ltос,гi ,r а ay;tll l о1l iB l 525
lttчl CiJl'l lOY 2426Зl64
,r,c:r./(laKc (041) 289-5З-80l 289-5 5-6,1
crnail : drгеоtог(rr)sсуil.соl]1. [l1l
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Вiдкритий спецiалiзованиl"л пайовий iнвестицiйний фонд
Акцili> ТоВ (кУА <оТП Капiтал>

пl. KltiB, f'о.посiiвськlrii pal"loH

господарIоваIlнrl Пайовиil ilIBecTпцil"lllllI-1 t|lоllд
}'llрав.пillllя фондапr ll

1

l
Пiдпрпемство

Територiя
Органiзацiйно-правова форма l

вид економiчпоi дiяльностi
Середlrя кiлькiсть працiвникiв

I

!,ата (piK,
<ОТП Фонд

мlсяць, (lIlс.по

за €ЩРПО

за КоАТУ
за копФ

за

Адреса, телефон 03680, украihа, м. киiв, вул. Фiзкульryри, 28 (лiтера || д,,), 492-34-69
Одиниця вимiру: тпс. грн. без десяткового знака (oKpiM розлiлу IV Звiту про фiнансовi результати
(Звiту про сукупний дохiд) (форма N 2), грошовi показники якого наводяться в гривнях з копiйками).
Складено (зробпти позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):
за полояtеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансовоТ звiтноетi

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на 31 гпудня 2019

Генсральний директор ТОВ (КУ
дирЕt{ I0р

-К lрш-дудит"

9rпф iчЕнк0 l

FIезавершенi капiтальнi iнвеtl,гиц

За ВИДаНИt\,1И аВаНСаМИ

aKTIlBIl, yTpIrMyBaHl для продая(у, та групи

L Власниl"л капiтал
ий (пайовий) капiтал

ении капlтал

II. Щовгостроковi зобов'язанllя i забезпечення
Hi податковi зобов'язання

Hi зобов'язапня i забезпе.lення

Головний бухгалтер ТОВ (КУ,
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fl,aTa (piK, мiсяць, число)
за СЩРПОУ

Пiдприсмство Вiдкритий спецiалiзований пайовий iнвестицiйний фонд <ОТП Фонд Акцiй> ТОВ (КУА <ОТП Капiтал>

(tIайплепуванIIя)

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

I. ФIНАНСОВI РВЗУЛЬТАТИ

CTatrTt
код

рядка

Пупкт
примiток

за звiтний
перiол

Ja aнtl"Jl()l tчнии

перiод
попереднього

2 4 )
Чистий дохiд вiд реапiзачii продукцii (ToBapiB, 1rобiт, послчг) 2000
Собiвартiсть реа.tIiзованоi прод\,кцii (ToBapiB. робiт, послуг) 2050
Валовий:

прибуток 2090
збитоtt 2095

ншl операцlиIIl лоходи 2 20
Дохiд вiд змittи BapTocTi активiв, якi оцiнюtоться за справедливою 2 21

Адмittiстративн i витрати 2 30 7.2.2. (39 1 (5 12
tsитрати на зб\.т 2 50
нш1 операцlиI]l витрати 2 80
щIнансовий результат вIд операцlйно'[ дiяльностi:

поиблток 2190
збиток 2195 391 (5lz

0ход вlд yчастl в капlталl 2200
ншl t|)ltlalIcoBI доходи 2220 7.z.2. l 338 | 7|9
нш1 доходи 2240 /.1.2. 6 805 l5 28l

!plHaHcoвl витрати 225lJ
втрати вIд участl в капlталl 2255
ншl витрати 2270 /.,z.,2. (7 5l8 14 623
Фiнансовий результат до оподаткування:

пDибYток 2290 7.2,2. 2з4 18,72
зOиток 2295

Витрати (лохiд) з податку Ila прибуток 23 00
lриОуток (зОиток) вlд припиненоi дtяльностi пiсля оподаткування 23 05

Чистий фiнансовий результат:
ппибчток 2350 1.2.2. 234 l 812
збиток

II. СУКУПНИИ

нший сyкyпний дохiд до опOдаткyвання
на приоуток, пов'язаниЙ з lншиl\,I сукуl]нип4 доходом

ншии сукупнии дохlд пlсля оподаткування

Генеральний директор ТОВ (КУА ОТП Капiтал

Головний бухгалтер ТОВ (КУА ОТП Капiтал>

I IaйMeHyBatlttrl показника

ня на соцlttJ,IыIl заходи

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ
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Пiлrlрlлсплство

Щата (piK, мiсяць, число)
за сдрпоу

Вiдкрптll1-1 сIrсrцi:t.пiзоваlrllr"r пaI'ioBrlr-r iпвсстllцiliнllli фоllд <OTl1 Фоllд Акцil-r> TOI] (КУД
<оТП Капiта.п>
(найменувапIIя)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за 2019 р.

пська Н.Л.Генеральншй директор ТОВ (КУА ОТП Кl

Головнlлй бухгалтер ТоВ <кУА OTfI Ка

х коштllJ у pe]),.lbтaTl операцil"lн0'| дiяльностi

ачаllllя на оплатч aBaнcll]
ання на оплату повернення aBaHclB

Надходження вiд реалiзацiТ:
сlliнансових iIлвестицiй

Надходження вiд:

llcTlil"t pyx гDошовrlх коштiв за звiтниri п

ГГНГР АЛЬНИЙ
гоп,lr l lr л ДИРЕf{ I0р

}Ц" 
Аlн "сг л я - ft,,;:;;;;i':

r 3дорlчЕнfio 1.1,



-=
=-----=-

' flaTa (piK, rrлiсяць, чlлсло)

за С!РПОУ
lJiдKpIlTItI-1 спецiалiзованlI1-1 пal"toBll1-1 iHBecTltцi1-1HпI-1 tРонд (()'l'll Фонд

кяпiтя пrr

Кодlr
2020 01 01

35290039

Пiдприсмство

(НаIiпlенi,ваttttя)

Звiт про власний капiтал
за 2019 р.

Зареест-

рованиli
(паiлови

Il,
капiтал

залишок на початок
орItгування :

зплiна облiковоi полiтики

ншl змlни
lлгованI|п залllшок на

IHmlrli с,

виплати власникам
BHecKll учаснIлкiв:

зом змlн в капlталl

Корllгування :

змiна облiковот полiтики

ншl змlни
гованIли залIlшок на

шпtl сYкYпниIл дохlд

Виплати власникам (дивi

Вlллучення капiталу:
Викуп акчiй (часток

lншi зlчtiни в капiталi

1.|.5:1.4

#r+ьвu,

Генеральний дI|ректор ТоВ (кУд оТП

Головний бухгалтер ТОВ (КУА ОТП

Меженська Н.Л.

ко €.о.

дирЕнIOр

Ан"с Ей я-к i рш-Ауди т

дOр I\EIJK0 l . l

ГгнgрАльний
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==,Примiтки до фiнансовоi зЪiтностi
ВСПIФ кОТП Фонд Акцiй> ТОВ кКУА (ОТП Капiтал>

за piK, що закiнчився 31 грудня 2019 року

Прuмimка do фiнансовоi звimносmi
Вidкрumоzо спецiалЬовано2о пайовоzо iнвесmацiйноzо фонdу кОТП Фонd Акцiй>

ТоВ кКУА коТП Капimал>l
за piK, tцо закiнчався 31 zруdня 2019 року

1. Органiзацiя.
1.1.Осповнi вiдомостi про Вiдкритого спецiалiзованого пайового iнвестицiйного фондУ

(ОТП Фонд Акцiй> ТОВ (КУА (ОТП Капiтал>
Вiдкритий спецiа.пiзований пайовий iнвестицiйний фонд (ОТП Фонд Акцiй> ТОВ ККУА

кОТП Капiтал> (надалi - Фонд) створено вiдповiдно до Закону Украiни "Про iнстиryти
спiльного iнвестування" (надалi- Закон про ICI).

Фонд створено за iнiцiативою Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кКомпанiя З

управлiння активами (ОТП Капiтал> (налалi- Компанiя з управлiння активами/КУА).

Вiдповiдно до п. 1 ст. 4З Закону про ICI бухгалтерський та податковий облiк операцiй i

результатiв дiяльнОстi iЗ спiльногО iнвестування, якi проводяться компанiсю з управлiння
активами через Фонд, здiйснюсться компанiею з управлiння активами окремо вiд облirtУ

операцiй та результатiв fi господарськоi дiяльностi та облiку операцiй i результатiв дiяльностi
Фонду, активи якого перебувають в Ti управлiннi.

OcHoBHi вiдомостi про Товариство з обмеженою вiдповЦальнiстю
<<Компанiя з управлiння активами (ОТП Капiтал>>

КомпанiЯ з управлiннЯ активамИ створена вiдповiдно Закону Украiни кПро господарськi
товариства> та Закону УкраiЪи кПро itлститути спiльного iнвестування>.

Компанiя з управлiння активами, iдентифiкацiйний код Nq з52900з9, заре€стрована

Голосiiвською районною у м. Кисвi дер}кавною адмiнiстрацiею 26.07.2007 р. Номер запису в

€диномУ дер}кавноМу peccTpi юридичнИх осiб та фiзичНих осiб-пiдприсмцiв про проведення

дертсавноiресстрацii: 1 0б8 102 0000 020503.
Компанiя з управлiння активами була зареестрована у якостi платнИка податкiв У

дерхсавнiй податковiй iнспекцii Голосiiвського району 27 .07 .2007 р.
компанiя з управлiння активами була зароестровапа платником податку на додану

BapTicTb з 2З.09,2011 р., iндивiдуальний податковий номер З52900З26550.

н мацiя про Фонд

Повне найменування
Вiдкритий спецiалiзований пайовий iнвестицiйний фонд
(ОТП Фонд Акцiй> ТОВ (КУА (ОТП Капiтал>

Вiдомостi щодо внесення
iнституту спiльного
iнвестування до СДРIСI

,Щата видачi сЪiдоцтва про внесення вiдомостей про фонд до
Ресстру - 09.09.20i4 р.
Номер свiдоцтва про внесення вiдомостей про фонд до
Ресстру-ЛЬ 1414-1

Ресстрацiйний код за СДРIСI 2II114|4
Тип Фонду вiдкритий
Вид Фонду Спецiалiзований фонд акцiй
Строк дiяльностi Фонду необмежений

Поточний рахунок
UA 50 300528 0000026507005з22222
в АТ,,ОТП Банк", м. КиiЪ, МФО 300528
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ВСПIФ кОТП Фонд Акцiй> ТОВ кКУА (ОТП Капiтал>

за piK, що закiнчився 3 1 грудня 2019 року
своТ кредит,ллi rrортфеlii. З itlmoгo боку, бaltKtt з yKpairlcbKиlr KarrtiтatoM (як ilрил}а,т:tllfut. ,ratt i
дOржавниr,r) He:зHa.lHo зlчtiнtтллс обсягlт cBoii пtlртфолей за piK,

l,[еdliцит лiквiднilстi наприкiнцi 20]8 i]OKy став IIIоKOM, який сп;эl,t:IIlниR рi:зitе зрост.tння
cт,.IBOK кOршOратi.IвI{о1,0 кредитуваltllя. Злiихtеtтл,lя oб:rilcoBoT ста,вки Су-IIРOВOДх(уI}аjlося
з}{иjttе}llшЬ{ цilt tta бiзлtес-rtозикI.l, хOqа й з леякип,t зiдставалtлляru, очiкl,сý4о, щ11 в 2020 роцi
валовi KopпOpaTI,IBHi крелtтти з}]остуть на 1t}t% завдяки зростанню пспIIту на них. оокiлькlт
Hi.txcrli стitвки дOзвOлять зробити бiлыпi прOекти фiнансово втлгiдниь,tи,

У бiЛЬШtlСтi бaнtciB uсlр,гфелi l]аJ,llотl{их rr0зик сttoрOчуються, oolti;tbtcи банi<tа lle ý{itio,l,b

ДОСтаТiIЬОго а,ilетиту ло tlих" Одллил,t :э виtiяткiв зрOстаIrня кредtrтiв с] шрt}ектLt з вiлtlов;rловалlоi
енсlзгiТ. IIозитси в iно:зеЕянiй валютi суб'с:ктам впробництва електрOенергii зросли на 21<|д,

YKlraiHcblti банки },Iit-Ци, Ilde сlлин реrdорднlтй piK з пог-тялу ренtrбельнtlстi, ilсlсiлькlт i.чнiii
о'ritсl,в;rний ttрибу,кllс rIереlзищ)/tl 60 il{Jц)д r,pr.r, Завдяtси :}t{at{ItOMy рс}сту сIIоifilIlзqOго
КРеДиl'v{iаl,i}lя та вiдсутtlосri вIлсоких ви,I,ра1, ша резервуваItЕя, якi баллками бу:lи зроб;lеui в
]\,{ин,vло]\,fУ, вони i\,foжclr16 о.lilсувати, що 202а р, такояi булс прибутковлал.t, алже iндекс
сlпOхiивt{их настlзtэiв сягнув рскорлу:за clcT;iHHi l0 1эоltiв. Хоча I{БУ пOчинае придiляти бiльпrе
У}]аГи РtlЗлрiбноvrу крелиту}заIIilIo, 1,краillсьtсий риttоrс усе ще зшахOдпться за рiк-лва вiд рiвlrя
llасиqешс)С,ri, KoprroPa,IиBIIe кредитуrrа}11lя шродОвхtус с,rаI'uуlзат,Il, i обсяr' I]ajloвol,o ttортфезtя
корпt]ративних кредитiв зь,rенrтrиRся на 73% plp у жовтнi. 0днак зниження вiдсоткових ставок
пOвин}iо :зitбе:зпе.rтлти :з}эOстання кOрпOрriтивного ]ФOдитування до 1{)all у 2020 porri, осttiльки
ilOIII4T I-Ia кред].1тi,{ зроо1]атиl\,{е.

EKoKoMiKa: Краще Ф.riKyBarrb. EKсlllсlпtiKa1}'KpaТtiи зросJIа бiльше llilc lla 404 н 2-3
КВарталах 2019 року. перетзипIиRILIи кt]нсенсус-прогнози. Ilа}iвиlцт,{й з 2008 року piBeHb
С]ПО}I{иRIIих наст;эсliв, зростання заробiтноi, платLт та роздрiбнсlго кредрlтування спр}Iяють
tliлвttщелпllo сtIо}Iйl}{{ого п0IIиту --- tillIочOBого ;эушiя ytcpaiiTcbKilT екс:i.tоtuiки ь 2019-2020 рiэ.
Водllt-lча,с lrclгipmellrlя ситуацii lta свiтових сировиIIних риýкaх шегатL{l]но BIIJjl,Il]ac ша
ПРО.&{ис"ilове виробництво i,, iMoBipHo, така сIлтуаlliя :збереlкеться в 202{} роrдi. ItpiM того. усе п{е
виссliti виплати :зit зtlвнhrrнiп.t бtrргом стримуватип{уть мOяtливостi уряду п{ол0 0тип,{улк)ванвя
clilO}itиBll0lrl та itrBecTl,iцiйпorrl fiоIIиту. Ниж,ri обсяt,И траrlзи,гУ рtlсii,iськог\} rlрирOдrlого га.jу
ДОДаТКOВО c'IPИý{YBa1'It1\,{ylb ,геý4Ilи pCIcтy. Ми очiкусý{0, lцо зростt]ttшя екоrrомiки уttсlвlrыlитл,ся
до 3,2% у 202а роцi з З.6%у 2019 ропi.

Iнфляцiяl: Fýаблш:lилаеfl до цiлi НЁiУ. Iнr}ляцiя упtrвiльн1.1ться до 4.9О/о на KiHctlb 2019 року
Заl]ЛЯКИ cpt;tыtifi гривlti, uизькип,{ cBiToBTIM цilлам Tra rta(lTy Й r,а:з ,l;r чиý.laiJlоý4у IзpOжaIо зерlлOlзllх.
У 2а2а роцi llизькi цilllr ша ешергоIlосiТ разом iз хtорс,rкоrо фiскzurылою trохiтикоlо ,I,a все ще
Rr,Iсокип.{и вiдсотковиъ{и ставками продовiкать стримуRатизрt]стання споживчих tliH, 0.TiKyBaHe
змiцнення гривнi в I*гсr пiврi.t,лi 2а2{) рtэку пови}Iн0 пiе бiльше уповiльнитl.t iнфляrtiк:.
ВОд1lо'rао ilO:jитLiвIтrlfi ed;elcT вiд:змiцлtе}lлш курсу r,plaBt.ti в 1-r,o ttiBpi'r,*i 2020 року i\,tоже стати
ýel'aT'иItниr,r У 2-r'o triврiч.li 2020 року, кOJIи rtацiолла:rьша], l}i]JI}о,га шочFlе о;rабшаl,и, Iлlшип,rи
пРОiнфляцiЙниьти ризика]\.{и с с1,1льнiпrийl спохfi.Iв.llтй поIIL{т, гiрпrий урожай
сiльськilгtlсfrоларськоi продуlсцiТ та вишli, Hixc мl,л о.riкус:п,rо, rцiни на наr}ту. За прсlгнtl:зrr,м,"
iiл(lляцiя буде б;rлrзъкOк) л0 5.ЗО/о rla Kilteцb 2020 porty.

Гf,О'х'Опеýрхй рflхуflоi{: Скоglоплешл*и дофiщиl,у. CltpllяT,;IltBi cBiтoBi цirtи ца c{.lpo]]i{}{y"

рекорлниЙ 1'рожаЙ зеi]ноRих та зростання гропIOвих переказiв лопоь,tогли YKpai.Hi скоротити
ДеtЬiцl,rт ПOТоIIнOгI> рах},нку ло 2,]а/о вiд B}JLI у 20l9 trэоцi. tIогiрr}Iення ситуаilii Hlt свiтових
риiшtrlх Trl :]'r4еIlшенuя дOхOду вiл тралл:з}rт:у гiL]y llризв€луlъ до рOзш].rрелл,няl деt}liциту llотсll{}ltlгg
РаХ!r{кУ в ltoMiшa:rbшoмy r]рIраясеtlлti. аJIе заl}лякid pоOlу eKottopliKи Bill за"rtишлr,гься uа piBtti 2.}Yо
вiд [}[}li i в 2а20 рсlцi. I,Iсзвая(аюI{I{ на пORне розIJrирення дефirrиту, гривня поRинна закi,н.iитlа
2020 1эоtli H;t piBHi близьltом1, ло 25,5 грн|lол" ,Бiльпiе тог0, :з;lвлятси iт-lвестицiям iнtl:Jертнrтх
illBecr:opiB у OВffП rлацiол.и:rы]а BitJIloTa, ý4OiItе:зл,tiцллиr:лrся ло 22-23 г,рл.t/дсlлар ло кiнця 1*гr>
lriврiччi 2020 року,

4
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ВСПIФ кОТП Фонд АкЦiй> ТОВ кКУА (ОТП Itапiтал>

за piK, що закiнчився 31 грудня 2019 року
0т,;ке, Ii*piBпllrlT,Bo I{YA }te ý4оже ttередба.tит,lt Boi l,el1дellttiТ" rtlci r,tоiliyrь в]I.1}ива'гtl lti1

фi*лансовий сектор т,а illll,ii га_тузi о;соноп,riки, а такоili ,l,c, :Ildий ]]llýi{B (за ,каяtвностi гакого) вони
1,,]t]жуть 1,{ilTtr:l lli,l ,1,1аiiбутнiй фiнансtlвий cTa1-; Фtlнд5,. l{epiBHilrlTBo ItYA впеRнgt{е" tl{о RОJ{О

i]iltиj};lс l]il б_чде l]шil,{в;llи Bclix llсitбхiдиlлх захсlдiв д,,tя з;rбr.зrlеiIеI{I1я cr,;rбi;LT.rltlT дiilitьпtlС'гi"

рOзв]{т]tУ {}оlrДУ'lл} I:rs *y,I"ICt1Oгo r]IlJIиl]Y ttepe:ti.lr,ltИx рtt:зикiВ на ба"гtалlооlзу, вzllэгiстl, ;lк,гl,itзiв,

зоfiов'язан[r,

3. Загальна основа формування фiнансовоi звiтностi.
3.1. Основа складання та представлення фiнансовоi звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Фонду е фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка

сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi
та грошових потокiв Фонду для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола

користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою фiнансовоi звiтностi Фонду за piK, що закiнчився З 1 грулня

2019 року, с Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi (надалi - МСФЗ), включаючи
МЬItнароднi стандарти бlхгалтерського облiку (надалi -МСБО) та Тлумачення (надалi -

КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бlхгалтерського облiку (надалi -

РМСБО), в редакцii чиннiй на 01 сi.rня 2019 року, що офiцiйно оприлtодненнi на веб-сайтi

MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни.
Господарськi та фiнансовi операцii вiдображаються в облiкових регiстрах в тому звiтному

перiодi, в якому вони були здiйснЬнi.
Пiдготовлена Itомпанiсю з управлiння активами фiнансова звiтнiсть Фонду чiтко та без

будь-яких застережень вiдповiдае BciM вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн станом на
01 сiчня 2019 року, дотримання яких забезпечуе достовiрне подання iнформачii в фiнансовiй
звiтностi, а саме, доречноТ, достовiрноi, зiставноТ та зрозумiлоi iнформацii.

При формуваннi фiнаноовоi звiтностi Фонду Компанiя з управлiння активами керуваласЬ

також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацii i ведення

бlхгалтерського облiку та складання фiнансовоi звiтностi в Украiнi, якi не протирiчать

вимогам МСФЗ.
Управлiнський пероонал Компанii з управлiння активами несе вiдповiдальнiсть за

складання фiнансовоi звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною ,основою.
Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який BiH

визначае потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить
суттевих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

З-2" Звяi*яж в I\4СфЗ в 20,[Ф пз*вхi
Рада з Мiхtнаролних стандартiв бухгалтерського облiку внесла змiни в дiючi Мiжнароднi

стандарти фiнансовоi звiтностi, а саме:
По-перше, з'являеться уточнення до МСФЗ 3 кОб'сднання бiзнесу> та МСФЗ 11 кСпiльна

дiяльнiсть>.
Зокрема, у МСФЗ 3 тепер мiститься вимога повторноi оцiнки rIастки в бiзнесi за умов, коли

суб'ект господарювання отримуе контроль над таким бiзнесом, який е спiльною операцiсю.
Зазrrачена вимога пов'язана з позицiонуванням такоТ угоди як поетапного об'сднання бiзнесу.
HaToMicTb у МСФЗ 11 робиться уточнення пIодо спiльного контролю: tсоли пiдприемство
отримуе спiльний контроль над бiзнесом, що е спiльною операцiею, пiдприемство не

проводить повторноi оцiнки ранiше визнаноi частки в цiй компанii.
По-друге, незначних трансформацiй зазнас МСБО 12 <Податки на прибуток>>. Зокрема, ý

52В iз зазначеного стандарту вилучено, HaToMicTb його основну iдею перемiстили до ý 52А.
Так, податковi наслiдки доходу у формi дивiдендiв визнають тодi, коли визнають зобов'язання
виплатити дивiденди. Зазначимо, що це твердження застосовують до Bcix податкових наолiдкiв
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дивiдсrrдiв, а Ile тiльки до ситуацiй, за яких iснують рiзнi ставки податку для розподiленого та
нерозподiленого прибутку.

ПО-ТРете, змitlи вносять до МСБО 23 <Витрати на позики) в частинi витрат на позики, що
пiдлягаюТь капiталiзацii, i безпосереДньо стосуЮться ý 14. ЗмiнИ уточнююТь: якщо буль-якi
KoHKpeTHi позики залишаються непогашеними пiсля того, як вiдповiдний актив буде готовий
до йогО очiкуваноГо викориСтан}IЯ або продая(у, це запозичення стас частиною коштiв, яlti
СУб'ект ГосподарIовання в цiлому запозичу€, пiд час розрахунку ставки капiталiзацiТ на загальнi
позики.

ЩОдо iнших важливих оновлень у сферi МСФЗ, то з 01.01.2019 р. набрали чинностi oKpeMi
змiни до МСФЗ 9, МСБО 28, МСБО 19 та МСФЗ 16.

НаРаЗi Керiвництво КУА продовя(уе оцiнювати вплив цих стандартiв на фiнансову
ЗВiТНiСть Фонду. Передбачасться незначний вплив цих стандартiв на фiнансову звiтнiсть.

ПiДготовлена Itомпанiсю з управлiння активами фiнансова звiтнiсть Фонду чiтко та без
бУдь-яких застережень вiдповiдас BciM вимогам чинних МСФЗ станом на 01 сiчня 2020 року,
ДОТРИМаННЯ ЯКИХ забезпечус достовiрне подання iнформацii в фiнансовiй звiтностi, а саме,
доречноi, достовiрнот, зiставнот та зрозумiлот iнформацii.

ПРИ формуваннi фiнансовоi звiтностi Фонду Компанiя з управлiння активами керувалась
ТаКОЖ ВиМогами нацiональних законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацii i ведення
бУхгалтерського облiку та складання фiнансовоТ звiтностi в YKpaiHi, якi не протирiчать
вимогам МСФЗ.

3.3. ВалЮта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлепня
Валюта подання звiтностi вiдповiдас функцiональнiй валютi, якою е нацiональна валюта

УКРаiНИ - Гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч, (якщо не зазначено
iнше).

3.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
[{еF:iвнtтrtтво КомпанiТ з управлiння активами прOtзе"Irо алl;t.пi:з :зовпilпнттх читlниltiв" яlкi

ВirУТlЭiШНiХ tltltEaзttlttcilз (прtlлзелеt,лti ]eOt, tla Bиlii,ril(IeIlItrt itдат}I0с,гi llilл;iliьшtlr,о dll,figqцiltltlalllllt
tIЗОНЛУ (ПРинцип безперервностi дiяльностi)) i це дll,ло зп,iогу }}Rаiкати, tj,\(l н0 i;,ttyr; ,ltctlдltrlx

0б'с:ктиlзнtтх приtIиН, я:кi моtltИ б виltлIткаТи с"vмт,тiвlЛ пlод0 Cl]pоb{OxtнclcTi <ýэонjtУ проilрRiкувати
с_rзою }tiя.ltr,шiс,rъ у лtайбу,гнt,сlму.

ФiНанСова звiтнiсть Фонду пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi
ДiЯльнОСтi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувасться в ходi
ЗВИчаЙноi дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть [Ie включас коригування, якi необхiдно було б
Провести в тому випадку, якби Фонд не мiг продов)Itити подальше здiйснення dliHaHcoBo-
ГосПоДарськоi дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi,

3.5. CyTTcBicTb та групування
На доречнiсть iнформацii мас вплив ii характер та cyTTeBicTb. Iнформацiя вважаеться

СУТТеВОЮ, яКЩо iT опущення або викривлепня може вплинути на eKoHoMi.lHi рiшення
КОрисТУВачiв, приЙнятi на пiдставi фiнансовоi звiтностi. CyTTeBicTb оцiнюсться в конкретFIих
УМОВаХ ЗНачУЩостi. iнформацii в залехtлlостi вiд величини об'еItта, що оцiнюсться i
ДОПУсТимостi помилки. Таким чином, cyTTcBicTb показуе порiг або точку вiдлiку i не е
ОСНОВНОЮ ЯrСiСною характеристикою, яку повинна мати iнформацi я для того, що бути
корисною.

Вiдповiдно до <<Положення про облiкову полiтику ТОВ кКУАкОТП Капiтал> згiдно з
ВИМОГаМи МСФЗ) (надалi - Облiкова полiтика), полохсення якоi застосовусться i для
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iнститутiв спiльного iнвестування, активи яких знаходяться пiд управлiнням куА,
визначаеться наOтупний розмiри cyTTcBocTi:

- вiлобратсення статей фiнансовоi звiтностi - 1000,00 грн.;
- розкриття статей фiнансовоi звiтностi (окремих об'сктiв облiку, що належать до активiв,

зобов'язань та власного капiталу) - 2 вiдсотки вiд валюти балансу;
- розкритТя 0,гатей фiнансовОi звiтностi (окремих видiв доходiв та витрат) - 1 вiдсоток вiд

чистого прибутку (збитку) Фонду;
- проведення переоцiнки або зменшення корисностi об'ектiв облiку - велиЧинУ, ЩО

дорiвнюе 10-вiдсотковому вiдхиленню залишковоi BapTocTi об'ектiв облiку вiд ix справедливоi

BapTocTi;
- визначення подiбних активiв - рiзниця мiж справедливою вартiстю об'сктiв обмiну не

повинна перевищув ати |0О/о.

,Щля ко>ttного iз звiтiв фiнансовоi звiтностi обираеться окрема база визначення кiлькiсних
критерiiв i якiсних ознак cyTTeBocTi статей фiнансовоi звiтностi i дiапазон кiлькiсних критеРiiВ,

зокрема:
-для статей балансу - базою е

визначаеться у розмiрi не бiльш 1 % -

-дпя статей звiту про фiнансовi
продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) iз
бiльш Т О/о вiдбази:

-для статей звiту про рух грошових коштiв - базою с сума чистого рух грошових КОШТiв

вiд операцiйноi дiяльностi iз визначенням кiлькiсного критерiю cyTTeBocTi не бiльш t О/о вiд
бази;

-для статей звiту про змiни у власному капiта,тi - базою с розмiр власного капiталУ

пiдприемства iз визначенням кiлькiсного критерiю cyTTeBocTi не бiльше 1 % вiд баЗИ.

3.6. Взасмозалiк
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, а в звiтi про фiнансовиЙ сТан

вiдображаеться згорнутий залишок, якщо КУА мае юридичне право здiйснювати залiк
вiдобрaясених у звiтi про фiнансовий стан ФоIлду сум та мае HaMip або зробити взасмозалiк, або

реалiзувати актив та погасити зобов'язання одночасно. Щоходи i витрати не згортаються у звiтi
про прибутки i збитки та iншi сукупнi доходи, за виключенням тих випадкiв, коли це
вимагаеться або дозволясться МСФЗ або вiдповiдним тлумаченням, при цьому TaKi випадКи

окремо розкриваються в облiковiй полiтицi КУА, яка застосовуеться для ФондУ.

3.7. Порiвняннiсть iнформацii
По BciM сумам, вiдобрахсеним у фiнансовiй звiтностi, в обов'язковому порядкУ

розкриваеться порiвняльна iнформацiя за попереднiй перiод, за винятком випадкiв, коли МСФЗ
допускае чи вимагас iншого.

3.8. ПревалюваIlня cyTHocTi над формою
Облiк операцiй здiйснювався вiдгtовiдно до iх cyTHocTi, а rrе виходяLIи з юридичFIоi форми.

3.9. Рiшення про затвердження фiнансовоiзвiтностi
Фiнансова звiтнiсть Фонду затверджена до випуску керiвником компанii з управлiння

активами 03 сiчня 2020 року. Hi учасники Фонду, Hi iншi особи не мають права вносити змiни
до цiсi фiнансовоi звiтностi пiсля ii затверлження до випуску.

сума пiдсумку балансу, кiлькiсний критерiй cyTTeBocTi

вiд бази;

результати - базою с сума чистого доходу вiд реалiзацiТ
визначенням кiлькiсного критерiю cyTTcBocTi у розмiрi не
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3.10. Звiтний перiод фiнансовоТ звiтlлостi
Звiтним перiодом, за якиЙ формуеться фiнансова звiтнiсть Фонду, вважасться календарний

piK, тобто перiод з 01 сiчня по 31 грулня2019 року.

4. CyTTcBi положення облiковоi полiтики

4.1. Основа (або основи) оцiнки, застосована при складаннi c|liHaHcoBoi звiтностi
ЩЯ фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноi собiвартостi, за винятrtом оцiнки

За СПРаВеДЛивою вартiстю окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 <Фiнансовi
iНСтрУменти), з використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ 13
КОцiнltи за справедливою вартiстю>. TaKi методи оцiнки включають використання бiрясових
КОТИРУВаНЬ або даних про поточну ринкову BapTicTb iншого аналогiчного за характером
iHcTpyMeHTy, аналiз дискоIlтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливоТ
BaPTocTi. Передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i зобов'язань визнача€ться з
використанням наявнот iнформацiт про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.

4.2, Заtальнi положепня щодо облiкових полiтик
4.2.1. Основа формування облiкових полiтик
ОбЛiКОВi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика,

ЗасТосованi суб'ектом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовоi звiтностi. МСФЗ
НаВОДиТЬ облiковi полiтиltи, 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.

ПРОтягом звiтного перiоду при складаннi звiтностi Фонду застосовуеться Облiкова
полiтика, розроблена та затверджена Щирекцiею КУА (Протокол ЛЪ 110 вiд 31.|2.2О14 р.) та
Облiкова полiтика, розроблена та затвердхtена Щирекцiсю КУА (Протокол NЬ 57 вiд
15.09.2019 р.) вiдповiдно до вимог МСБО 8 <Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та
помилки) та iнших чинIIих МСФЗ.

4.2.2,IrIформацiя про змiни в облiкових полiтиках
Компанiя з управлiння активами для Фонду обирае та застосовуе своi облiковi полiтики

ПОСЛiдОвно Для подiбних операцii, iнших подii або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагас або
не ДоЗволяс визначенIIя категорii статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.

ЗМiНи в облiкових полiтиках в 2018 та 2019 роках що стосуеться дiяльностi Фонду не
вiдбувалися.

4.2.З. Форма та назви фiнансових звiтiв Фонду
Перелiк та назви форм фiнансовоi звiтностi Фонду вiдповiдають вимогам МСФЗ та

вклIочае:
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2019 р.;
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 pirt;
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.

4.2.4. Методи подання iнформаlцiiу фiнансових звiтах
Звiт про сукупний дохiд передба.rас подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за

КЛаСифiкацiею, осFIованою на методi "фуrrкцii витрат" або "собiвартостi реалiзацii", згiдно з
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi

ВСПIФ (ОТП Фонд Акцiй> ТОВ (КУА кОТП Itапiтал>
за piK, що закiнчився 31 грудня 2019 року

яким витрати класифiкують вiдповiдно до iх функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад,

витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.
Особливостi вiдображення деяких статей у звiтах:
1) Баланс (Звiт про фiнансовий стан):
- заборгованостi КУА перед Фондом, що включенi у Балансi до cTaTTi кIнша поточна

дебiторська заборгованiсть> (код рядка 1155), вiдображаються згорнуто;
заборгованостi Фонду перед КУА, що включенi у Балансi до cTaTTi кIншi пОтОЧнi

зобов'язання> (код рядка 1690), вiдобраlItаються згорнуто;
2) Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд):
- KypcoBi рiзницi вiдображаються згорнуто;
- iншi операцiйнiдоходи/витрати вiдображаються розгорIIуто;
- iншi фiнансовi доходи включають HapaxoBaHi вiдсотки за депозитами, заllишками на

поточному рахунку, вiдсотки за борговими цiнними паперами, фiнансовий результат За

операцiями РЕПО;
- доходи/ витрати за цiнними паперами вiдображаються розгорпуто у вiдповiдних

статтях кIншi доходи) та кIншi витрати).
Представлення грошових потокiв вiд операцiйноi дiяльностi у Звiтi про рух грошових

коштiв здiйснюсться iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкриваеться iнформацiя
про ocFIoBHi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформачiя про
ocHoBHi види грошових надходжень та грошових виплат формусться на пiдставi облiкових
записiв Фонду. ' l

4.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB

4,3,|. Визнання
Вiдображення фiнансових iHcTpyMeHTiB у звiтностi регламентуеться МСФЗ 9 кФiнансовi

iнструменти>.
Керiвництво КУА визнас фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання Фонду у звiтi про

фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли суб'ект господарювання стае стороною договiрних
полох(ень lцодо цього iHcTpyMeHTa (п.З.1.1. МСФЗ 9).

Керiвництво КУА припиняе визнання фiнансового активу Фонду тодi i лише тодi, коли (п.

З.2.-} М{,t1l,;,1;,

а) строк дii контрактних прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчуеться,
або
б) BiH передас фiнансовий актив, i ця передача вiдповiдае критерiям для припинення

визнання.
КУА передас фiнаrrсовий актив Фонду тодi i лише тодi, коли BiH:

а) передас договiрtлi права на одержання грошових потокiв фiнансового активу; або

б) зберiгас договiрнi права на отримання грошових потокiв фiнансового активу, але бере

на себе договiрне зобов'язання сплатити грошовi потоки одному або кiльком одер}кувачам за

угодою, яка вiдповiдае умовам.
КУА вилучае фiнансове зобов'язання Фонду (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 закiнчуеться.

4.3.2. Класифiкацiя
К.шасхафiкащ.iц фiшаятсtэвиц aKT,KaBiB

Згiлно МСФ:] 9 <Фiнансовi irrструý{Oнти)) Керiвництво КУА KrlaoиdliKye t}iнirl-rc,iliзi itlстт,rви

Фолл;lу яtlt ,гаlti. lr{o оцil,лкlтOться у шOдальшому або зil itм0l:},l,иltоBaшo}o собiва;э,гiстлсl, абсl :l;t

сшра }зелjlивою вар,r,iс,Iю fi а ocнoBi обох,гаrtl,rх,lpIllltиlciB :
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ПримiткЙ до фiнансовоi звiтностi
ВСПIФ (ОТП Фонд Акцiй) ТОВ кКУА кОТП Капiта_ir>

за piK, що закiнчився 31 грудня 2019 року
а) бiзллес-rrаолgлi Фоrlду дJIя _цlравjtiння фiлла}lсовиýlи активаlult ;

та
6) хараltтеристик i{онтрактних (логовiрних) гротт,l0вих пOToKiB фiнансовогtr аlктиву.
КУА засто*Oirус двi бiзшес-ttтоде;ti дJIя ynpal}JrillTiя фirrаrlсOвип,{и ;tKTi{BaMlt Фошд.ч:
- ilopT'cPe:lb ilrBec,i,ицiri" yrrpaBL,riltltя яким BiH здiйсIлtос. з rr,tетою о,lрllft,Iаfl}Iя кOш,lракт}.tих

(логtlв.iрних) гроrпt-lвлtх потокiв,
-ПОртфель iнв*стицiй Фонду, управлiння якиNL КУА здiйснк)€] :J I'{стO,ю тоlэгiвлi лля

реirлi:зацii :зп,t i ll сrtраведл ltBoi вартtэстi.
КУА здiйснюс llереt{;rасиdliкацiло Bcix охоIIJlеllих вiлrrовiдллими зrсiша,п,tи фiллалlсови.х aKr,иBiB

тОдi Й л}IпIе тодi, коли вiнзп,liнюс:свою бi:знес-ir,tоде.j,ть управлiння фiнансоIJими активаlми.

Кф*_qдфiкацiщ фiярцсових з*6ов".lЕкgдч
КУА к;rасифiкус: Bci фirrаrlсовi зобов'язаu}lя ФOкду як T,aKi, ш0 у liолаJlьшоа{у сlцitttоtо.lt ся

За а]\,fL]ртизованото собiвартiстю, Kop}IcT),4oalиcb методоjчI ефективного вiлсотка, за вин,ятком
та}dих (п.4,2,1 N4,LlФЗ 9):

а) t}irlar,rcoBi зсlбов'я:заЙя :за сIIрa}]]елjIиI]ою Bap,licTt<t lз вiдобрахtеlтлляi,д pe:}yJ]bTalу
trepeottillKи у rIрибу"гку або зби,rкlr. TaKi зобов'язалlIж, в тоýlу цис,lti rtохiллti t|lir.rallcoBi
iнстрlr:ttенти, якi с зобов'язанн,я,j\,{и. у подальшому оiiiнюються за справед-{LIвOю вартiстю;

6) (liHaHcoBi lзобов'я:зання, lцо винIлкак)ть, колII передача r}iнансового актLtву не вiдпов,iдас:
tСРИтерiя:r.r дJIя шриllиýе}lпя ]]изl{ашilя або ttсl;tи :зilстOсOвусться шiдхiд полаtьшtlТ y,r;lclTi;

*) логоворiв {iil.tatlcoBoi гlраrtтii;
г) зобов'язання надати пс,:зику за вiдооткоROю ставкок], н}IжLIою Ki;K ринкова.
КУА не прОвOлI,Iть перскласифiкацii }коднI4х t}iHaHcclBиx :]обtlв'я:Jань Фонлу.

4.3.3. Оцirекафiнансовихактlrвiв
L IepBi_ý,H_a 9цi нка ф i наясових активj в
КУА пilr час пеlэвiсного ви:знання оiliнtос: (;iнансовий tlKTprB Фонлу за йсrгсr справеллI,rвок)

Bap'licTlo l{epel] rrрибутоlt або зблiтсltс. Найrсращил,tl{ лOказi}п,lи сшрirвýдLrивоТ BapTocTi dlimat*coBorrl
iltcT'pyMelt'ra llpи шepBiclloMy ri{.lзHalllri с заt,звичай цitла оrrерачiТ (,гоб,rо сIIра}зелJIива варr,iс,гь
НаданоТ або одержаноl коir,tпснсацiТ МСФ:j lЗ). I}итрати на опOрацiю, пIо безпосередньо
ПОВ'я:]анi з прилбанням фiнансовOгo aKTIlBy, вiднtrсятьоя л0 витрат пOточног0 перiоду.

Пода;tьша оцillка фitlallcoBltx ак,rивiв
I'Iiсля первiсного RLIзнання КУА оlliнюс фiнансовий актив Фонл,ч:
а) за аморти:зORано}с.) с,обiвартiстю;
б) за сlrраведJlиl}ок) ваlэтiст:ло чере:} прибутiltс або збитrlк.
(ýirlаllсовий актив оцiлliолоl,ь за аftIортlIзOва;Iою собiвар,riст,Iо, якIItо вико}Iу}оться обидвi ,rакi

yl\,foR}I:

а) актив yTpLlMyK)Tb в п,{од*лi 6iзнооу, ,чяета яltоi - утримування активiв :зад_пя :збир;iння
KOtl,Ipat(TIlиx грс)шс)]]их rroTotti в ;

б) KOШ'IpaKfiIi (лоrовiрнi) yý,lоBr,I фiшаtлсового aктl{l]y rrередбачалсlr,ь у treBl.ti дutи
налхолхtOння гропlоRлtх потоtii,в, якi с липIе погашеýняN,I осноRноi, cyMlT та сплатою вiдсоткiв на
непога[пену осноRну суму,

КУА Заск)с0]]ус до (lilu*lcc:Bиx аrt:ивiв Фонду, якi tlцitпоrоться :Ja аýlOрт}IзOваI{oлtr
собiвар,riс,I,Iо Iзи1\40ги щоло зл,{енше}tIля кориснOстi (rr.rr.5.5. МСФЗ 9).

Фiнансовий актив оцiнюютt за спраRелливою вартiстю, окрiпt випадкiв, коли його оцiнюкlть
:зr1 аlvtортизORанOIо сtrбiвартiстю.

ОСНовою l]i{зltiilIенпя сtl]]rlвелJrивсli BapTtlcTi с: шриIlуще}l}{я, щtr суб'сttт гоOшOдарIOваrrtr:r дiе
безlrерервлло i tte tvtac lli ltaMipy, tli шо,rреблi :liквiдувати LIи c,v,|,rcl]о скорO,rити обс.шг своеi
Дiяльностi або :злiйснювати операlliю за неспрLlятливих уп{оIJ. ()тже, с]Iраведлl,rва BapTicTr, не с
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi

вспIФ (оТП Фонд Акцiй> тов d{yA (оТП Капiтал>
за piK, що закiнчився З 1 грудня 2019 року

cyý{Ol,{}, яку су6'скт, госшодарiOваt{}Iя сдсрхtаll бИ (.1i1 cIIJI[t,t,иl] би) ty ttlэl*lr.vсовil"l oitepauii, ýрý

Йлобl,овiльнiй лiк*iдаitij, чи rTplr пролах(_Y 0пL{с;lЕогt1 },{af.{I-ra. I ltrloTe справOд"цива BapTicTt

в iдобiзllхсас J{редI,Iтн у, як i сть i HcTpy,n,teHTa.

при оцiнцi фiналiсовио oot,rroi* :Ja сIiрirведjll.{}]0!t'l BapTicrKl КУА Bl.rKoPИOt]OBY(, Bc'l;tticiB;te}{i

ь4L.ФЗ 1З <gцiilкfi cripaвeдJl,trBoТ Bapl,ocтi> ,t,atti piвrli iсраlэхiТ сшравед;tltвrrТ вар,гостi вiдшовij{rtо

до вимог:
1 рrвсrяь ir:patrlx{{ - актиRi.I. Iц0 n{aк)Tb котi.rруl]анirя (цitlа кOт}lруRанlJя на актиR}I0}{у риlтку), та

с }l()C l L,l]e)ltYBa tti :

2 sэ'iвен-ь фшр"чrГ * акl,илllл. lцо }{е \,{iloтb KoT,и1]_},l}allb" itjle cшoc,l,epe}KyBaiti (rrряпrо або

оIтосередковано);
3 цliвснъ ic:papxit * активtrl, п{0 не мак)ть котирувань l не е

вiдlсри,rому лоо,rушi).

опостерех(yв;lнrll\4I,, (tTeMас даних у

4,З.4. Оцiнка фiнансових зобов'язань
Первiсна оцiнка фiнансових зобов'язань
КУД пiд час первiсного визнання визначае фiнансовi зобов'язання Товариства як TaKi, як1

оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток плюс або MiHyc витрати на

операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового зобов'язання.

Подальша о,цiнка фiнансових зобов'я
Подальша оцiнка зобов'язаНь здiйснюеться за амортизованою собiвартiстю.

4.3.5. особливОстi оцiнкИ деяких фiнансових активiв Фонду.

4.3.5.1 Борговi цiннi папери
Первiспа оцil,лка бtlрr,tlви,ч цitltlиx latlepiB здiйс:llttlсться вiдlltlвiлшti вl,tь,tОг, il, 4.3,З. циХ

11риrri,r,ок.

Llоi,iалыrlа опjнка боргових tlit+T,rltx паперiв з.цiiiснюс:тт,сял за справеl]IлиRоIо вартlстю у
:]в'я:лку з TI.IM, ulu уrrlrоо;riння гlортdlелсп.t itlBccTиriiii :здiiiс;lкlс:ться l:i liеТOlо тrllэгiвлi д-пя

pea:r i зацii зпtil,t cl tlэ;rвел:tивоТ варr:ос,гi,

fJrrравелл1,1ва tзар,riсгь борt,,ового цiллллоr,о

орl-анiзаторiв Topl,iB, на ,якIiх обертitсlт т,ся таltlтй
rlaшepy clцilrloc,i,bc я зh лдiлliмzutылишt серел
Idiннийl tтапiр, ос,|iiцiйнилr бiр;ковилt K_ypclr}+ на

дату оt{iнки (1-й piB*tlb iep.rpxiT).

Сtiраведлива вар,t.iс,гь л*lrrr,u,rчr"" об;riгаrtiй УкраТlrи (нал;r;ri-OВДП). шодо яttrlх Oргillti:l;tll,сlри

ropriB fie Bc,taц6l]ir:ttl бiрiлtовltй ltype, визItаLIас,r,ьоя як сIlраliедjli{l}а tзap,t,icТb, tцо liс,t,tlцовj}юс:,Iъся

I"IБУ тта лату оtiiнки (1-й рiвонъ ie:papxii).

,[,:lБУ визначас спl].lвOдлr4l]у BapTicTb OBJ{I I :з мgтOю:
_ л.;lЯ вiлобlэzrхtе1,1пя 0ВýП з.r спр;rвеДjll{воIо B;tpT,icTltl в tlблirсу згi1-lrtсl з МIСФЗ;

- дjiЯ розкриl"r,Я iIлфорп.rацiТ rlpo сrrраВед.хиlз}i вар"гiсrь 0вдг{ у звirшос,гi;

- лля сltliнтси достатнос1i 3аст,ави за операlliяl\{tI4 з баtлlсаltlт Украlни та Ф}ондоь,t

гарантування вк.,шалiв фiзliчllих oci6;
- ,iK tl;.lit.кll ;э ;lij{.tac lздiijtсrлепttяt tlrlерацiй з lcyпiB:li-rtpolla}Ky оI]дп"
НБУ визл,lаLIас сIlравелjlиI]У Bap,licтb Oвдtl за ý{е,lод{,lКOю. ,Il{a, викJIаlIеItа у "Порядку oцiltKlr

3а сrIравелJтrlRL]tt) 
^вартiстю 

цiill-лих папеlэitз ре:зиденr,i*. lliо персбуваlоть у власностi

1,1ацiональнсlго банку УкраТни або прl.тйпtilються ниN{ яIi забс:зпе,rенJ:IЯ RI,IKOFI|}FJHяI :зобов'яЗаЕь",

lVlеr:одика вiлповiд;iс *rnur,lt,on,l h4iirtrларtrдtлог,il стапд;rрту (liпirllcoBtlT звiттlсlстi l З "Оцittlс;l

cllpaBel(JlиBoT Bap,r.oo,1i", (JcllclBolo l1alloi N{е,rодItки с uобуltовzl кри]зl4х безкуttошIlоТ лoxi;llroc,ri :зrr

.1ry-rroun* t]I}дll,; графiчна iнтерпретацiя дtохiдностi trднорiдплlх безкуllонних бсlрговрrх цiнних
JrrпelriB з 1эiзrп1,1lчt" пЬрiодатr,rl.r дсr погаllJснlrя. Ба:зсlвi кривi бе:зкуrrояноl дохiltвtlстi 5улук,lться

FIац ior lilльllил,t баллксlý4 ita лер;ltавllиý{и о6:ril,ацi яrл,trr.
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Примiтrtи до фiнансовоi звiтностi

ВСПiФ кОТП Фонд Акцiй> ТОВ кКУА кОТП Капiтал>
за piK, що закiнчився 31 грудня 2019 рокуа) Фонд передав покупцевi cyTTcBi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на

фiнансовий iHcTpyMeItTo iнвестицiйну HepyxoMicTb або iншi актЙви;
б) Hi за Фондом, Hi за учасниками Фонду не залиша€ться подальша участь у формi, яка

зазвичай пов'язана з володiнrrям, чи ефективним контролем за проданими фiнансовими
iнструментами, iнвестицiйною HepyxoMicTlo або iншими активами;

в) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
г) ймовiрно, tцо до Фонду надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею;
д) витрати, якi були або булуть понесенi у зв'язку з операцiето, можна достовiрно

оцiнити.
Дохiд вiд надання послуг вiдобража€ться в момент виникнення незалежно вiд дати

надходження ttоштiв i визначасться, виходячи iз ступе[Iя завершеностi операцii з надання
послуг на дату балансу.

щивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв.
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття

чи амортизацii активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого е зменшення
LIистих активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.

ВИТРаТИ ВИЗНаЮТьСя у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та
одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.

витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають
м.айбутнiх,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, визнаIоться у тому ж перiодi, що й
вiдповiднiдоходи.

4,7 .2, Операцii з iноземною валютою
операцii в iноземнiй валютi облiковуються в украiнських гривнях за офiцiйним курсом

обмiну FIацiонального банку Украiни на дату проведення операцiй.
MoHeTapHi активи та зобов'язання, вирахсенi в iноземних валютах, перераховуються в

гривню за вiдповiдними курсами обмiну FIБУ на дату балансу. HeMoHeTapHi cTaTTi, якi
оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валюii, 

"iдооражаються 
за курсом на да,Iу

операцiТ, HeMoHeTapHi cTaTTi, якi оцiнюIоться за справедливою вартiстю в iнозейнiй валютi,
вiдобрахtаються за курсом на дату визначення справедливоi BapTocTi. KypcoBi рiзницi, що
виникли при перерахуЕIку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому
перiодi, у якому вони виникаIоть.

Фонд використовував обмiннi

Гривня/1 долар США
Гривня/1 евро

курси на дату балансу:

31.12.2018 3|.l2.20l9
27,688264 2з,6862
31,714138 25,808517

4.7,3. YMoBHi зобов'язання та активи
КУА не визнас yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнаrrсовий стан Фонду. Iнформацiя про

yMoB}Ie зобов'язання розкриваеться, якщо молtливiсть вибуття pecypciB, якi втiлююau у aобi
економiчнi вигоди, не е вiддаленою. КУА не визнае yMoBHi активи Фонду. Стисла iнформацiя
про умовний актив розкривасться, коли надходження економi.rних вигiд е ймовiрним.

:
--=-:.
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Примiтlси до фiнансовоi звiтностi
ВСПIФ (ОТП Фонд Акцiй> ТОВ кКУА (ОТП Капiтал>

за piK, rцо закiнчився 31 грудня 2019 року
5. OcHoBHi припущення, оцiнки та судження
При пiдготовцi фiнансовоi звiтностi Фонду КУА здiйснюе оцiнки та припущення, якi маютЬ

вплив на елементи фiнансовоi звiтностi Фонду, грунт}точись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях,

розроблених KoMiTeToM з тлумачень мiтснародноi фiнансовоi звiтностi. Оцiнки та судження

баз}тоться на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вва}каються

обгрунтованимИ i за резуЛьтатами яких приймаються судження щодо балансовоi BapTocTi

активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй У керiвництва КУА
iнформацii про поточнi подii, фактичнi результати моя(уть зрештою вiдрiзнятися вiд цих

розрахункiв. областi, де Taki судження е особливо ва}кливими, областi, що характеризуються
високим piBHeM складностi, та областi, в яких припущення Й розрахунки мають велике

значення для пiдготовки фiнансовоi звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.

5.|. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Якщо немае МСФЗ, який конкретно застосовуеться до операцiТ, iншоi подiТ або УМОви,

керiвництво КУА застосовус судження пiд час розроблення та застосування облiковоi
полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних

рiшень та достовiрною, у тому значеннi, пдо фiнансова звiтнiсть:
подае достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки

Фонду;
вiдобрахсае економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише ЮрИДичнУ

форму;- е нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
- е повною в ycix суттевих аспектах.
Пiд час здiйснення судження керiвництво КУА посиласться на прийнятнiсть наведених Далi

джерел 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 судження керiвництво КУА враховус найостаннiшi пололсення iнших

органiв, що розробляють та затверд}кують стандарти, якi застосовують подiбну концептУаЛЬнУ

основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галУзевi

практики, тiею мiрою, якоIо вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
Операцii, що не регламент},ються МСФЗ Фондом не здiйснюваJIись.

5.2. Судження щодо справедливоi BapTocTi активiв Фонду
Справедлива BapTicTb активiв Фонду, що активно обертаються на органiзованих фiнансових

ринках, розраховусться на ocHoBi поточноi ринковоi BapTocTi на момент закриття торгiв на
звiтну дату. В iнших випадках оцiнка справедливоi BapTocTi rрунтуеться на судженнях щодо
передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснlточоi економiчноi ситуацii, ризикiв,
властивих рiзним фiнансовим iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 1З

кОцiнка справедпивоi BapTocTi >.

5.3. Судження щодо змiн справедливоТ BapTocTi фiнансових активiв
Керiвництво КУА ввая(ае, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки

фiнансових iHcTpyMeHTiB Фонду, де ринковi котирування не доступнi, е ключовим джерелом
невизначеностi оцiнок, тому що:

- вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнКи
базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн
валIотних KypciB, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд чао оцiнки
iHcTpyMeHTiB, а також специфiчних особливостей операцiй; та
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Примiтки до фiнансовоТ звiтностi
ВСПIФ кОТП Фонд Акцiй> ТОВ (КУА (ОТП ltапiтал>

за piK, що закiнчився 31 грудня 2019 року- ВПЛИВ ЗМiни в оцiнках на активи, вiдобраrкенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на
доходи (витрати) Moxte бути значним.

ЯКбИ КеРiВництво КУА використовувало iншi припуtцення щодо вiдсоткових ставок,
волатильностi, KypciB обмiну валют, кредитIlого рейтингу контрагента, дати оферти i
КОРиГУВань пiд час оцiнки iHcTpyMellTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових
iHcTpyMeHTiB у разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у
фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збитоtt.

використання рiзних маркетингових припущень таlабо методiв оцiнки також може мати
значний вплив на передбачувану справедливу BapTicTb.

5.4. СУДЖеНня Щодо очiкуваних TepMiHiB утримування фiнансових iHcTpyMeHTiB
Керiвництво КУА застосовус професiйне судження tцодо TepMiHiB утримання фiнансових

iHcTpyMeHTiB Фонду, що входяТь до склаДу фiнансоВих активiВ. Професiйне судження за цим
питаI{ням Iрунтуеться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHTy, його прибутковостi й
динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з
призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не е пiдконтрольним керiвництву КУА фактором i
може суттсво вплинути на оцiнку фiнаrrсових iHcTpyMeHTiB Фонду.

5.5. Сулження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
В!лносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за а}.Iортизованою вартiстю, КУА на дату

виникнення фiнаrrсових активiв Фонду та на кожну звlтну дату визначае рlвень кредитного
ризику,

куА 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 кредитно-
знецiнених фiнансових активiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитними збитками (у разi
незначного зростання кредитного ризику).

Зазвичай очiкусться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дii мають бути визнанi до
того, як фiнансовий iHcTpyMeHT стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно
ЗРОСТаС Ще ДО ТОГо, як фiнансовиЙ iHcTpyMeHT стане простроченим або буде помiчено iншi
чинники затримки платетtiв, що е специфiчними для позичальника, (наприклад, здiйснення
модифiкацii або реструктуризацii).

Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вважаеться низьким, якщо фiнансовий
iHcTpyMeHT мас низький ризик настання дефолту, позичальник мао потуяtнiй потенцiал
виконувати своi договiрнi зобов'язання щодо грошових потокiв у короткостроковiй перспективi,
а несприятливi змiни в економiчних i дiлових умовах У довгостроковiй перспективi MolKyTb
знизити, але не обов'язково здатнiсть позичальника виконувати своi зобов'язання щодо
договiрних грошових потокiв.

Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що мають rrизький кредитний ризик лише на
пiдставi того, що ризик дефолту за ними е нияtчим, HirK ризик дефолту за iншими фiнансовими
iнструментами Фонду або нiяt кредитний ризик юрисдикцii, в якiй Фонд здiйснюе дiяльнiсть.

ОчiкУванi кредитнi збитки за весь строк дii не визнаються за фiнансовим iHcTpyMeHToM
ПРОСТО На пiдставi того, п{о BiH вва}кався iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у
ПОПеРеДНЬОмУ звiтному перiодi, але не вва}касться таким станом на звiтну дату. У такому
ВИПаДКУ КУА з'ясовуе, чи мало мiсце значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного
ВИЗНаННЯ, а ОТже чи Постала потреба у визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дii.

ОчiкУванi кредитнi збитки вiдобраrrсають власнi очiкування КУА щодо кредитних збиткiв
Фонду.
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ВСПIФ (ОТП Фонд Акцiй> ТОВ <КУА (ОТП Капiтал>

J/
за piк, що закiнчився З 1 грудня 2019 року

б. Розкриття iнформацii щодо використання справедливоi BapTocTi

б.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за
справедливою вартiстю.

КУА здiйснюе виключно безперервнi оцiнки справедливоi BapTocTi активiв та зобов'язань
Фонду, тобто TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на
кiнець кожного звiтного перiоду.

6.2. PiBeHb icpapxii справедливоi BapTocTi, до якого нале}кать оцiнки справедливоi
BapTocTi.

Для цiлей фiнансовоi звiтностi оцiнки справедливоi BapTocTi розподiляються за категорiями
на PiBHi I, 2 або 3 у залежностi вiд того, наскiльки вхiднi данi, використанi для оцiнок
справедливоi BapTocTi, пiддаються спостереженню, i важливостi таких вхiдних даних длlя оцiнки
справедливоi BapTocTi у цiлому, якi можна викласти таким чином:

класп активiв та
зобов'язапь,
оцiнених за

справедливою
вартiстю

Методики оцiнювання
Метод
оцiнкш

(ринковий,
дохiдншйо

витратний)

Вихiднi данi

Грошовi кошти Первiсна та подальша оцiнка
грошових коштiв та ix
еквiвалентiв здiйснюсться за
справедливою вартiстю, яка
дорiвнюе ix номiнальнiй BapTocTi

Ринковий Офiцiйнi курси НБУ

Борговi цiннi
папери (облizацii'
BHytllpituHboi
dерэtсавноi позuкu)

Первiсна оцiнка боргових цiнних
паперiв як фiнансових активiв
здiйснюеться за справедливою
вартiстю, яка зitзвичай дорiвнюе
цiнi операцii, в ходi якоТ буu
отриманий актив. Подальша
оцiнка боргових цiнних паперiв
здiйснюеться за справедливою
вартiстю.

Ринковий,
дохiдний

Офiцiйнi бiржовi курси
оргаtliзаторiв торгiв на
дату оцiнкц
котирування
аналогiчних боргових
цiнних паперiв, у разi
вiдсутностi iнформацiя
з сайту НБУ

Iнструменти
капiтагry

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюеться за ix
справедливою вартiстю, яка
зазвичай дорiвнюе цiнi операцiТ, в
ходi якоi був отриманий актив.
Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюсться за
справедливою вартiстю на дату
оцiнки.

Ринковий Офiцiйнi бiр>ltовi курси
органiзаторiв торгiв на
дату оцiнки, за
вiдсутностi
визначеного бiряtового
курсу на дату оцiнки.
використовуеться
остання балансова
BapTicTb, цiни закриття
бiряtового торгового
дня. У разi вiдсутностi
бiржових KypciB
використовуеться будь-
яка вiдкрита та
доступна iнформацiя,
чи застосовуються iншi
методи оцiнки
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ВСПIФ (ОТП Фонд Акцiй> ТОВ кКУА аОТП Капiтал>
за piK, що закiнчився 31 грудня 2019 року

' Вхiднi данi Рiвня 1 ;Iвляtоть собою цiни котирування (без коригування) на активних
ринках на iдентичнi активи або зобов'язання, до яких керiвництво КУА може мати доступ FIа

дату оцiнки;
' Вхiднi данi Рiвня 2 являють собою вхiднi данi (oKpiM цiн котирування, вiднесених до

Рiвня 1), якi можна спостерiгати для активу чи зобов'язання, прямо або опосередковано; та
' Вхiднi данi Рiвня 3 являють собою вхiднi данi для активу чи зобов'язання, яких немас у

вiдIритому доступi:

б.3. Перемiщення мiж рiвнями icpapxii справедливоТ BapTocTi.
У 2018 та 2019 роках переведень Mixt 2-мта З-м рiвнями icpapxii справедливоi BapTocTi не

вiдбувалося.

б.4.Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 <Оцiнка справедливоiвартостЬ>.
Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з ik балансовою вартiстю

наступна:
,ис.

Найменування
Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

31.12.2019 31.12.2018 3|.l2.2019 31.12.2018

Фiнансовi активи, якi оцiнюlоться
за справедливою вартiстю 5 з06 8 207 5 з06 8 20,7

Грошовi кошти з9 5 з9 5

Керiвництво КУА вважае, що IIаведенi розкритrя щодо застосування справедливоi BapTocTi
е достатнiми, i не вважае, що за межами фiнансовоi звiтностi заJIишилась будь-яка суттева
iнформацiя щодо застосування справедливоi BapTocTi, яка може бути корисною для
користувачiв фiнансовоi звiтностi Фонду.

7. Розкриття iнформацii, що пiдтверджус cTaTTi поданi у фiнансових звiтах

7.1,. Щодаткове розкриття iнформацii статей Звiту про фiнансовий стан
7 .1.1..Щебiторська заборгованiсть
Визнання та оцiнка ре.rльностi дебiторськоi заборгованостi у перiодi, що перевiрявся,

проводились вiдповiдно до МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти). Щебiторська заборгованiсть з
деталiзацi€ю за кожною групою для розумiння звiтностi користувачами мае наступний склад.

тис.
класl,t активiв
та
зобов'язань,
оцiненlлх за
справедливою
вартiстю

1 piBeHb
(ri, що мають
котирування, та
спостереrrсчвалIi)

2 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань) €Lпе

спостеоеrкчванi)

3 piBeHb
(Ti, що FIe мають
котирувань i не е

спостеl]е)Itуваними)

Усього

2019 201 8 2019 201 8 2019 2018 2019 201 8

,Щата оцiнки з1.12.19 з 1.12.18 з1,12.19 31.12.18 з1.12.19 3 1.12.18 з1.12.19 31,12,18

Фiнансовi
актI4ви, якi
оцiнюються за
справедлLIвою
вартiстю

5 з06 8 207 5 з06 8 207

Грошовi
коштI4

з9 5. з9 5
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ВСПIФ (ОТП Фонд Акцiй> ТОВ (КУА кОТП Капiтал>
за piK, що закiнчився 3 1 грудня 2019 року

Станом на 31.12.2018
заборгованостi. Щебiторська
ния(че.

тис.

Найменування
Всього на

кiнець року

Щебiторська заборгованiсть за
стDоками погашення. тис. грн.

до |2
мiсяцiв

вiд 12
мiсяцiв до
18 мiсяцiв

вц 18
мiсяцiв
до 3б

мiсяцiв
31.12.2018 р.

,Щебiторська заборгованiсть 24з 24з

31.12.2019 р.

,Щебiторська заборгованiсть за
розрахунками з нарахованих доходiв 99 99

Щебiторська заборгованiсть за
деrrозитарнi послуги 1 1

Станом наЗ1J22019 р. вiдсутнi KoHKpeTHi факти щодо ризику непогашення заборгованостi
конкретним дебiтором.

Кредитний ризик щодо дебiторськоТ заборгованостi визначений як низький. Розмiр
кредитного збитку е несуттсвим,.тому коригування BapTocTi дебiторськоi заборгованостi не

проводилось.
Iнша iнформачiя, яка пiдлягае розкриттю вiдповiдно до вимог МСФЗ 7 <Фiнансовi

iнструменти: розкриття iнформацii>, не розкриваеться у зв'язку ii вiдсутностi.
Керiвництво I{YA далi наводить додаткову iнформацiю, яка необхiдна для кращого

розумiння результатiв дiяльностi Фонду:
1) облiкова полiтика щодо визнання доходу,
2) види доходiв та витрат за кожною групою для розумiння звiтностi tсористувачами;
3) склад i суму витрат, вiдобрахсених у статтях "Iншi операцiйнi витрати" та "Iншi витрати"

Звiту про сукупний дохiд.

'7.|.2. Фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням
переоцiнки у складi прибутку/збитку.

Що фiнансових активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнtси

у складi прибутку/збитку, керiвництво КУА вiдносить iнвестицii Фонду в облiгацii щодо яких
мас HaMip продати протягом операцiйного циклу.

Пiсля первiсного визнання облiгацii оцiнюються iх за справедливою вартiстю. Результати
вiд змiни справедливоТ BapTocTi цього фiнансового активу визнаються через прибуток або
збиток.

н.

р. та З|.12.20|9 р. Фонд не

заборгованiсть за строками
мав довгостроковоI дебiторськоi
погашення наведена у таблицi

тис.

Стаття 31.12.2019 р. 31.12.2018 р.

Розрахунки rrо нарахованих доходах 99 24з

.Щебiторська заборгованiсть за депозитарнi послуги 1

Всього
(tэяdок 1130+1140 Звitllу про фiнансовuй ctllaH)

100 243

2I
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Примiтки до фiнансовоТ звiтностi
ВСПIФ (ОТП Фонд Акцiй> ТОВ ((КУА кОТП Капiтал>

за piK, що закiнчився 3 1 грудня 2019 року
Справедлива BapTicTb облiгацiй, якi BHeceHi до бiрхсового списку, оцiнюеться за

мiнiмальним бiржовим курсом органiзатора торгiвлi.
тис.

I]iнний папiр 31.12.2019 р. 31.12.2018 р.
Акцii украiнських eMiTeHTiB 5 306 8 201

Всього iнвестицiй
!}яl)оti l l б0 Базаttt:ji (|}rзiпlj, tllэо t|lirtшrcclBttti сtзэсtrt)

5 зOб 8 207

fiетальна iнформацiя про iнвестицii Фонду у цiннi папери (вид цiнного паперу, piBeHb
листингу, рейтингова оцiнка, тощо) станом на 31.12.2019 р. наведена нижче.

Впд цiннIlх папсрiв

код за €дрпоу
eMiTeHTa (або

iдентифiкацiй нпй
кол (номер)

нерезпдента в
KpaIHi резиденцii)

PiBeHb лiстпнгу
котIlрувального сппску
бiрlкового ресстру, до

якого включено цiнний
папiр

рейтпнгова
оцiпка
цiнного
папера

eMiTeHTa

Справед.пива
BapTicTb

(тис. грн.)
Кiлькiсть (шт.)

Акцii украIнськпх eMiTeHTiB:

АТ "'l'5,рбоатом"

АТ "Рай(l(lайзен
Банк Аваль"

ПАТ "I{ентреlIерго"

ПАТ "Крlокiвський
вагонобудiвний

завод"

ПАТ "Укрнафта"

05762269

1 4305909

2292,7045

057638 l4

00 135390

PiBeHb листlлнry 0, ПФТС;
PiBeHb листинry 0, УБ

PiBeHb лtлстlлнry 0,
ПЕРСПЕКТИВД; PiBeHb
лI.IстIлI]ry 0, ПФТС; PiBeHb
листинry 0, УБ

PiBeHb листинry 0, УБ;
PiBeHb лIлстtлнry 0,
ПЕРСГIЕКТИВА; PiBeHb
лlIcTIlI]ry 0, ПФТС

PiBeHb лl.tстинry 0,
ПЕРСПВКТИВА; PiBeHb
лIrстIlнry 2, УБ; PiBeHb
листиIlry 0, ПФТС
PiBeHb листинry 0,
ПЕРСllЕI(ТИВА; PiBcHb
лllстIiнry 2, УБ; PiBeHb
JIIlстинry 0, ПФТС

39

l 1168

! l99

l4

2 18{;

3 600

5 670 {}00

l33 200

1 t00

1fi I90

Цiннi папери утримуються для продажу та мають короткостроковий TepMiH обертання.
Облiковуються за справедливою вартiстю за першим piBHeM iepapxii справедливоТ BapTocTi.

тис. грн.

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за
справедливою вартiстю

1 piBeHb
(Ti, що мають котируванFIя, та спостере}куванi)

!ата оцiнltи зl.|2.\9 3 1.12. l 8

5 306 8 207

Щоказами вiдсутностi зменшення корисFIостi фiнансових iнвестицiй Фонду с:
- ВиПиска вiд Щепозитарноi установи Акцiонерне товариство "Пiреус Банк МКБ", з

рахУнку в цiнних паперах: цiннi папери, станом на З|.12.2019 р. облiковlтоться на рахунку -
<L{iHHi папери, заблокованi для торгiв),
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ВСПIФ (ОТП Фонд Акцiй> ТОВ (КУА (ОТП Капiтал>
за piK, що закiнчився 3 1 грудня 2019 року

- Вiдсутнiсть означених юридичних осiб - eMiTeHTiB цiнних паперiв в peccTpi НКL{ПФР, ЯК

таких, що мають ознаки фiктивностi та банкрутства, що пiдтвердтсус вiдсутнiсть факторiв, ЩО

б ставили пiд cyMHiB платоспромохtнiсть юридичних осiб - eMiTeHTiB цiнних паперiв.

Методика оцirrки справедливоi BapTocTi цiнних паперiв Фонду, результати яКОi

вiдобраiкаеться у фiнансовому результатi вiд переоцiнки цiнних паперiв ФондУ та

застосову€ться кожного робочого дня, наступна:
СправедлИва BapTicTb наJIежниХ ФондУ цiнниХ паперiв, що обертаються бiльш як на однiй

фондовiй бiрiкi, при розрахунку оцiнюеться за найменшим з бiрхсових KypciB, визначених Та

оприлюднених на кох(ному з органiзаторiв торгiвлi.
Справедлива BapTicTb боргового цiнного паперу оцiнюсться за мiнiмальним СеРеД

органiзаторiв торгiв, на яких обертаеться такий цiнний папiр, офiцiйним бiржовим курсом на

дату оцiнки (1-й piBeHb iepapxii).
Справедлива BapTicTb дер}кавних облiгацiй, rцодо яких органiзатори торгiв не встановили

бiржовий курс, визначасться як справедлива BapTicTb, що встановлюсться НБУ на дату оцiнки
(1-й piBeHb icpapxii).

Справедлива BapTicTb боргового цiнного паперу, що не може бути визначена за 1-м piBHeM

iepapxii, оцiнюсться з урахуванням доходностi до погашення виходячи iз значення останньоi
справедливоi BapTocTi такого паперу, визначеною за 1-м piBHeM iepapxii (2- й piBeHb iepapxii):

=
: ar]

=dэ

та
i'Jg \

i"1

Ё. *- ff

---IJ-- 
*----tr;т

(1+ },r) trý 
fl.* уr) *u,

де Р - справедлива BapTicTb боргового цiнного паперу;

уМ - дохiднiсть до погаrIтення (оферти);

Ci - величина виплати (купонноi, амортизацiйноi) у i-тий перiод, грн.;
di - кiлькiсть днiв до 7,2,... n виплати на дату розрахунку;
N - номiнальна BapTicTb або залишкова вiд номiнальноi BapTioTb цiнних паперiв, грн.;

dn - кiлькiсть днiв до дати погашення цiнних паперiв.
Розрахунок доходностi до погашення уМ здiйснюеться за наведеною формулою В

зворотному порядку наблихсеними математичними методами виходячи iз значення Р, ЩО

дорiвнюс останнiй справедливiй BapTocTi, визначенiй за 1-м piBHeM iepapxii, та ДаТИ

встановлення такоi BapTocTi.
Отясе, в активах Фонду облiковуються цiннi папери за справедливою вартiстю череЗ

прибутки i збитки.
Кредитна якiсть фiнансових активiв розкрита у п. 8.3.1 цих Примiток.

7.1.3. Грошовi кошти
Грошовi кошти у Звiтi про фiнансовий стан представленi таким чином:

* Грошовi кошти на депозитних рахунках доЗ-х мiсяцiв, що вiдображенi у складi грошовиХ
коштiв вiдповiдно до вимог МСБО 7.

гис.

Стаття 31.12.2019 р. 01.01.2019 р. 31.12.2018

Грошовi кошти на поточному рахунку з9 5 5

Грошовi кошти на депозитних рахунках 846* 11 д* 5 075

Всього
(ряdок ] ]б5 Звiпlу пlэо фiнаttсовuй ctllaH) 885 229 5 080

2з
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ВСПIФ (ОТП Фонд Акцiй>jТОВ <КУА кОТП Капiтаlr>

за piK, rцо закiнчився 3 1 грудня 2019 року
СТаНОМ на З1.|2.2019 р. грошовi кошти, використання ,га заборона яких обмежене,

вiдсутнi. Кредитна якiсть фiнансових акгивiв розкрита у п.8.3.1 цих Примiток.

7.1.4. ПеРекласифiкацiя статей балансу станом на початок звiтного 2019 року
II;iи фОlэl,r5rваннi rl;iHaнcoBcli lзвiтlлtlстi Фонду за ?019 pilc прOв*лен0 ;]ОЛillГКOВРri{ irналiз

дtlгtlворiв Oашitiвсыtик вlс.тliцitз. що були tliлiпrсанi 
"v 

20I8 ;:oui за Tepil.litl;rntlt 1эозп,tiщеlill:i 20] 8-
201t} РР" ПPi.l itpoBeдelli аttа,;liзу yi,{oв дOговорiв l]из}I;lчеIlо, Jдо за yпtоваý4Ll дсlt,оворiлl дешозити
В баттках i_{e l.яо)lijtltво jloсTtr]oкol]о отриL,{атIт IIа пото.lьтиfr pax.vнoK. [}iлповiлно до R;{h{ог h4{]}iО
7 TaKi лепозi,tти }le € ек;зiвалонтап,ILl грошових lctllпTiB тr] клас1,1r}iку}Oтl:ся як dliHaHc;oBi
iпвес'r'ицiТ" tTlc_l clцiltlglgTbcя за arмg]]1и.зо]];t}t0}0 ваlэ,liстло.

ТаКИttt Чlt}Ii}ý.{. прr,} cк.jl;lлi1llшi фiнал,rсовоi звit,rlос,гi за 2l}19 piK IJ_ровеле}Iо tlерst{jlасифirtацirо
лепози,гiв на рахунках в банках :з вiдr,rбраження]\.f Тх як поr-очнi фiнансовi iнвестицii у ст,аlг,гi
<IIОтqrчнi d;i:,lаtтсltэвi itлвеоттлr{ii>Балаllс,ч (liBiT про фiнаносэlзий cTarT)cTilItоl\,{ наOL{]1"20iаlэ.

От;'ltе, }' {iopnti звi,t,ллсlс,li Балашс (Звiт rIр0 r{lil.ialT*lciBlrй с:r,аш) cTilýot4 lla З1.12,2019 р.
*iлображен0 ýас.туш}ле:

тнс.
Стаття Бв.rаал*ез, 31.I2.19 р. 01.01.19 р. з1.12.2018*

Поточнi фiнансовi iнвестицiТ (ряdок 11б0
Звiпlу про фiнансовuй спtан), в тому числi:
- Акцil')lкраi.ttсьlсttх e.lliпteHtlliB t

- !епозчlllнi pctxy+Ku в банках

8 8ý5

5 306

3 549

lз 058

в 207

4 B5l

82{}7

в 2а7,

Г'роашi та Ъ'х *лtглiвалеý{т,ý€ (ряdок 1 I б5 Звiпlу про

фiнансовuй спlан) Е85 229 ý{}8Ф

СТаНОМ на 01.01.2019 р.та на ЗI.|2.20|9 р.банкiвськi депозити вiдображено без
нарахованих вiдсоткiв.

f]еталъна iнформацiя для Kop}IcTyBa.:iB звiтностi пlодо банкiв, в якi розмiпlенi на депо:зити
гlэсlilltlвi кошти Фонду, ::а теlrмiн;iми ро:лпr,iпlення, вiлсtrткап,rи (якi е ринкоRипли) на
З | .12.2а\9 р. irлr}орп.rацiя ltacTylrltr:

Банк
PiBeHb

рейтингу
банку

TepMiH розмiщення Вiдсотоко Уо
Сума, тис.

грн.

дl,тАсI{()fulБАtлк uaAAA (2]. l 2.20 l 9 -25,аз.202{} ) I5,8 280
A], А j]Ь{DA-БA},lli uatAA (07, l 0.20 1 9-07. l 0.2020) l8,5 2{J0

Al' д jlЬсIэА-БА[Jli uаАА ( l4. l 1,20 9-15.10.2020) 11,25 l95
Ат АJIьФл_БдI{к uаАА (l5"01.20 8- l6.12.2020) l6,5 475
А'Г AjlbФA,l,j;\HK uaAA {16.а7.2.0 9_ 18.1 1.2020) 11"25 l60
А,г А.]tьФА-БАнк traAA {.21.12.20 7_з0,l l .2020) 11"25 l з,5

д'Г ;\.jlЬФА-БА},,lli rrаАд (:j0.10.20 8-02.I l .?020) 18,25 240
лт АjIьФ^-Блл{к ttaAA (з l,07.20 Е- 17.t}9.2020) l8,5 _1 .t _l

A'i' |лсlя-Банrt LlaAA {а2.07,,2а 9"а{r,а1,2020) l8 3?5
д'l' Iдея Бапк uaAA ( l 1.05,20 9_1 8.0з.2020) 1.5 100
АТ Iдея Башк LtaAA {12.0з.2{) 9^ lв.Oз.2020) 1.5 l]0
A'I'lлея Банrt r-raAz\ t17.12.2a 9-07.04.2020) 0,5 2-00

A'l'l:tея Банrс traAz\ ( l 7. I2.20 l 9_25.05.2020) 1,5 216
дТ Iдея Баик rrа.дА (22,04.20l 9- 1 0,0з,2020) 11 400
АТ I:tея Башtt uаАА (22.04.]{) l 9-J l .0 j.2020.) |4,25 90
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Кредиторська заборгованiсть мае поточний
простроченим строком позовноi давностi не мае.

Iнша iнформацiя, яка пiдлягае розкриттю
розкриваеться, у зв'язку з Ti вiдсутнiстю.

-::

характер та е реальною, заборгованостi з

у вiдповiдностi до вимог МСБО З7, не

=
Е=, lц,
Примiтки до фiналлсовоi звiтностi

ВСПIФ кОТП Фонд Аrtцiй> ТОВ кКУА кОТП Капiтал>
31 грудня 2019 рокуза що закшIчився JI гpy

A'l'Iлея ýitlltt uаАд (26.0 -з,2а |9 -1 8.03.2020) l 1,5 |"],1

А'I'lлея Банк uа,АА (29. l l .20 1 9- 1 lE ,0з .2020) 12 ]00

А1,IIу\,4Б LtaAAA (] 2.09.20 l 9-1 l .09.2020) l7,5 550

А,г ily14ý uaAAA ( l 2.09.20l 9-21 ,а1 .202а) I7,5 lз0

Всього 4 395

ПpoBe,l1ell,.r ]lереIiJtа,сифiкаlliя вiдrrовiлас 1}иý{огаý,1 N{d]сIэЗ ,rа досl,овiрllо розкрIrвас

iнфсlртrtаrtiIо лJIяI корист.чва,лiв фiналзссlвоj звiтностi,

7.1.5. Пайовий капiтал, додатковий капiтал
Iнформацiя про склад власного капiталу, що вiдображена у фiнансовiй звiтностi, настУпНа.

тис. грн.

Стаття 31.12.2019 р. 31.12.2018 р.

Зареестрований (пайовий) капiтал 70 000 70 000

Додатковий капiтал
hэ о з л,t iu,l ен н я с е tэ m u ф i lc аm i в в uu,tr е н о лl i ll алу )

2 185 2 026

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (l42I) (1 655)

неоплачений капiтал (з2 з78) (32729)

Вилучений капiтал (28 574) (241з2)

Разомо власний капiтал
Р yld о lt l 1 9 5 li а :t cll l t:1l ( З в i пt1; п р tt cfl i l,t ct t t t: c,t r,iu й с t,п cl н )

9 812 13 510

CjTaHclpt на 3l грудня 2018pt.lKyTaHa 31 гlэулня 20191эоiсу;
- заресстрtlвал.tlлй rlайовий tcatri,ra;r був шредстаI]Jlеrrий 70 000 тис. цlrl (70 000 000

irлвестицiй}lиhtи сер,ги(iiкаталtи номiлlа]JIы{ою вартiстю 1 r,pll, кохtллий),
_ неOплаченlтй капiта,т був предстаRлений станом на З 1 грулня 201 8 роцi 32 729 TLIс. грн, Та

З2 318 тис, грн. на 3l .1 2,2019 рOку,
_ I}рuIуI{еuий кашiтазl був lrредстirвrrенлtti 24 l32,гис, r,p}I. r:a 28 574 тис. грll. вiДtlсlвiДltСl

(24 |32 000 ,га 28 574 000 iшвес,rицiй}tиi\{и оер,гифiка,rами вiдrrсlвiллtо за серед}Iьозl]аlжеlIоIо

вартiстю вилучених iнвестицiйних сертифiкатiв.).

7,|.6. Торгове.пьна та iнHra кр едптsЕ}ська заборгованiсть

Кредиторська заборгованiсть мас наступний склад:
тис. грн.

Стаття 31.12.2019 р. 31.12.2018 р.

Поточна кредиторська заборгованiсть за послуги, а саме
забореованiсmь переd КУА з вuнаzо7эоdu

8 9

Всього
kyMa ряdкiв 1б15+ 1б90 Звiпlу про фiнансовuй сmан)

8 9
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ВСПIФ коТП Фонд Акцiй> ТоВ (ItУд коТП Капiтал>

за piK, що закiнчився 3 1 грудня 2019 року
7.1.'7. KopoTrcocTpoKoBi (поточнi) забезпечеrrrrя
На РахУнку Фонду <Поточнi забезпечення)) ведеться узагальнення iнформацii про рух

КОштiв, якi за рiшеннями, прийнятими КУА резервуються для забезпечення майбутнiх витрат i
платехtiв i включення ix до витрат поточного перiоду.

ЗМiНи ЩоДо сформованих забезпечень, резервiв протягом 2019 року вiдобраiкенi у
таблицi нижче:

тис.

Види забезпечень i резервiв

Залишок
на

початок

року

Збiльшення за звiтний piK
Використано у
звiтrrому роцi

залишок на
кiнець рокунараховано

(створено)

додатковi
вiдрахува

ння

Iншi забезпечення ( q,dumорськi
tlослllzu) 11 20 11 20

Разом 11 20 11 20

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

7.2. Щодаткове розкриття iнформацii статей Звiту про сукупний дохiд

КеРiвництво КУА далi наводить додаткову iнформацiю, яка необхiдна для кращого
розумiння результатiв дiяльностi Фонду:

1) облiкова полiтика щодо визнання доходу,
2) види доходiв та витрат за кожною групою для розумiння звiтностi користувачами;
3) СКлад i суму витрат, вiдобралtених у статтях "Iншi операцiйнi витрати" та "Iншi витрати"

Звiту про сукупний дохiд.

7.2,1, Облiкова полiтиrса щодо визнання доходу та витрат.

ЩОходи Фонду визнаються на ocIIoBi принципу нарахування, коли icHye впевненiсть, що в
РеЗУЛЬтатi операцii вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд, а сума доходу може бути
достовiрно визначена.

ВитРати Визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та
одночасно з визнанFIям збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.

Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки FIe 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 ВизFIаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають
зобов'язання без визнання активу.

тис.
Стаття 31.12.2019 р. 31.12.2018 р.

Iншi забезпечення 20 l1

Всього (ряdок 1660 Звimу про фiнансовuй сmан) 20
,tý
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ВСПIФ кОТП Фонд Акцiй> ТОВ (КУА кОТП Капiтал>

за piK, що закiнчився 3 1 грудня 2019 року
витрати, понесенi у звlязку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й

вiдповiднi доходи.

7.2.2. Щетальна iнформачiя за видами доходiв та витрат за кожною групою наведено

нижче.
тис.

Адмiнiстративнi витрати 2019 2018

Винагорода компанiiз управлiння активами з47 441'

Послуги Нацiонального депозитарiя Украiни 4 4

Винагорода депозитарнiй ycTaHoBi 10 19

Винагорода аудитору 24 11

Винагорода торговцю цiнними паперами 4 11

Iншi адмiнiстративнi витрати, що пов'язанi з

обслуговуванням Фонду (нопlарiальнi послуzu, розрахунково-
касове обслуzовування, вuпlрапtu пов'язанi з обслуzовуванttяд4

.учаснLtкiв, i н форл,tацi йнi послуzu, пlощо)

,) 26

В cbozo adlwiHicmp аmuвн uх в umраm
(ряdок 2]30 Звimу про сукупнuй dохid)

391 512

Фiнансовi та iншi доходи, фiнансовi та iншi витрати 2019 2018

Iншi фiнансовi dохоdu
-Дивiденди отриманi 406 91в

-Вiдсотки на депозитному рахунку в банку 932 801

Всьоzо iншuх фiнансовuх doxodiB (ряdок 2220 Звimу про
суtЕпнuй \охid)

1 338 1 719

Iншi dохоdu

Дохiд вiд переоцiнки цiнних паперiв 4 249 I0 I47

- Дохiд вiд реалiзацii цiнних паперiв 2 556 4 684

- Дохiд вiд змiни BapTocTi похiдних iHcTpyMeHTiB 454

- Дохiд вiд курсових рiзниць J

Bcbozo iHu.lux doxodiB (ряdок 2240 Звimу про сукупнuй doxid) 6 805 15 288

Фiнансовi вumраmu

IHu,ti вutпрапlu

- Витрати вiд переоцiнки цiнних паперiв 5 022 9 6]4
- Собiвартiсть реалiзованих цiнних паперiв 2 496 4,7|0
- Витрати вiд змiни BapTocTi похiдних iHcTpyMeHTiB 2з9

Bcbozo iHtuux вumраm
(ря.dоlс 2270 !1Biпll} пl)о с)цiуr,|пtit Doxit))

7 518 14 623

Загальний фiнансовий результат Фонду наступний:
Iис. грн.

Стаття 2019 2018

Фiнансовий резyльтат вiд операцiйноi дiяльностi (391) (512)

Фiнансовий пезчльтат вiд фiнацсовоi дiяльностi 1 338 | 7l9
Фiнансовий результат вiд iншоiдiяльностi (713) бб5

Загальний фiнансовий резyльтат 234 | 872
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Примiтки до фiнансовоI звiтностi

ВСПIФ (оТП Фонд'Акцiй> ТоВ кКУд (оТП Капiтал>
за piK, що закiнчився 31 грудня 2019 року

7.2.3, Податок па прибуток
Фонд не мае витрат з податКу на прибуток У зв'язкУ з тим, що вiдповiдно до cTaTTi

141.6,1. Податкового Кодексу Украiни звiльняються вiд оподаткування кошти спiльного
iнвестування, а саме: кошти) залученi вiд учасникiв iнституту спiльного iнвестування, доходи
вiд здiйсНення опеРацiй з активами iнститутУ спiльного iнвестування, доходи, HapaxoBaHi за
активамИ iнститутУ спiльногО iнвестуваНня (вiдсотКи за депоЗитами, дооцiнка цiнних паперiв,
тощо), та iншi доходи вiд дiяльностi iнституту спiльного iнвестування (вiдсотки за позиками,
оренднi (лiзинговi) платехti, роялтi тоrцо).

7.3. Звiт про рух грошових коштiв
IНфОРмацiя про рух грошових коштiв надае основу для оцiнки спроможностi Фонлу

генерувати грошовi кошти, еквiваленти грошових коштiв, поточнi фiнансовi iнвестицii у
депозити, i для оцiНки потреб ФондУ у викориСтаннi цих грошових потокiв. При розкриттi
зазначеноi iнформацiт куА застосовуваJIо вимоги до подання та розкриття iнформацii про рух
грошових ltоштiв викладенi в МСБО 7.

щля цiлей складання звiту про рух грошових коштiв до грошових коштiв та ix еквiвалентiв
включаюТься активи, якi мояtУть бути вiльно KoHBepToBaHi у вiдповiдну суму грочrових коштiв
ПРОТЯГОМ КОРОТКоГо перiоду часу, а саме: кошти розмiщенi на поточному та депозитних
рахунках з первiсним строком погашення до 365 днiв.

Iнформацiя про грошовi потоки минулого звiтного перiоду 2018 року використовусться як
показник суми, перiоду та визначеностi майбутнiх грошових потокiв. Вона корисна пiд час
перевiркИ точностi минулиХ оцiноК грошовиХ потокiв, а такоЖ взасмозв'язку рентабельностi,
чистих грошових потокiв i впливу змiни цiн.

тис

Стаття 20\9 2018* 2018

I. Рух коштiв y резyльтатi о-перацiйноiдiяльностi
Витрача,ння на оплату ToBapiB (робiт, послуг) (з 8з) (49з) (480)
Витрачання на оплату aBaHciB (1) 13)
Iншi витрачання 1) (21) (21,\

Чистий рух коштiв вiд операцiйноiдiяльностi 1385) (514) (5I4i
II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноi дiяльностi

Надходження вiд реалiзацiТ: 2 556 4 684 4 бв4
Надходження вiд отриманих вiдсоткiв | 047 ]з4 l .rL+

I-Iадходясення вiд отриманих дивiдендiв 4з5 886 886
Надходження вiд деривативiв 925 925
Витрачання на придбання фiнансових iнвестицiй (з61\ (7 867) t} 861}
Виплати за деривативами (2з9) {2з9\

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноiдiяльностi 3 67l (877) {t|7T}
III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi

Надходження вiд власного ttапiталу 510 1 з9з ,7 з9з
Викуп власних акцiй (4 442) (4 017) (4 0l7)

Чистий pvx коштiв вiд фiнансовоIдiяльпостi (3 932) 3 376 J J /()
чистий рyх грошових коштiв за звiтний пепiод (б46) 1 985 1 98ý

Залишок коштiв на початок pol(y 5 080 з 09з 3 09з
Вплив змiни ва_lrютних tcypciB на залишок коштiв 2 ,
Залишок коштiв на кiнець рокy 4 434 5 080 5 080
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi

ВСПiФ (ОТП Фонд Акцiй> ТОВ (КУА (ОТП Капiтал>
за piк, Iцо закiнчився 31 грудня 2019 року

'rз метою надання користувачам фiнансовоТ звiтностi повноi, правдивоi та

неупередженоi iнформацii про змiнi, що вiдбулися у грошових коштах Фонду та Ii
еквiвалентах, КУА уточнило рух грошових коштiв в результатi операцiйноi дiяльностi за 2018
piK.

В зазначеному звiтi Керiвництво КУА надае iнформацiю про минулi змiни грошових
коштiв Фонду, ix еквiвалентiв, поточнi фiнансовi iнвестицii у депозити, який розмежоВУс
грошовi потоки протягом перiоду вiд операцiйноi, iнвестицiйноi та фiнансовоi дiяльностi.

7.4. Звiт про власний капiтал
У цьому звiтi подана iнформацiя про стан i змiни ко>ltного компоненту власного капiталу,

зiставлення його BapTocTi за перiод мЬк початком та кiнцем звiтного перiоду 2019 року,
збiльшення - зменшенrrя його чистих активiв, а такояt загальну змiну доходу та витрат,
включаючи прибутки та збитки, отриманi в результатi дiяльностi Фонду протягом 2019 року:

8. Розкриття iншоi iнформацii

8.1 YMoBHi зобов'язання
8.1.1. Судовi позови
У 2018, 2019 роках КУА щодо активiв, зобов'язань Фоrцу позовiв до суду не було подано.

8.1.2. Оподаткуванпя

Iис.

Стdття

Зареест-
рований

(пайовий)
капiтал

Додатк
о-

вий
капiтал

Нерозподiлен
ий прибуток

(непокри-
тий збиток)

Неопла-
l- чении
капiтал

Вилуче-
ний

капiтал
Всього

2018

Залишок на початок року 70 000 397 (3 527) (38 493) (20 115) 8 262

Скоригований залишок на початок
noкv l 70 000 397 (3 527) 1(38 493) (20 115) 8262

Чистий прибуток (збиток) за
звiтний перiод

| 872 | 872

Погашення заборгованостi з

капiталч
5 764 5 764

вилyчення капiталy:
Викуп акцiй (часток) (40 1 7) (40 l 7)

Iншi зплiни в капiтал l 629 | 629

разом змirl в капiтал 1629 1872 5764 (40 1 7) 5248

Залишок на KiHeub року 70 000 2 026 1 б55) (32 126). (24 |32'| 13 510

201 9

Залишок на початок року 70 000 2 026 1 655) в2 726] (24 l32) 13 510

Скоригований залишок на початок
DoKv

70 000 2 026 (1 б55) ,,(32 726) (24l32) 13 510

Чистий прибуток (збиток) за
звiтний перiод

234 234

Розподiл прибутку :

Погапtення заборгованостi з
капiталу

351 35l

вилyчення капiталу:
Виrсl,п пlцi; (частоr<) (4 442) (4 442)

Вмiсiйний дохiд - рiзниця MirK
номiнальною BapтicTlo та цiноlо
розмiцення

159 159

разоп,t змiн в капiталi 159 234 351 (4 442) (3 698)

Залишок на кiнець року 70 000 2 185 (l 42l) (32 378) (28 574) 9 812
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Вiдповiдно до cTaTTi |4|.6,1. Податкового Кодексу Украiни звiльняються вiд оподаткування

кошти опiльного iнвестування.
Але внаслiдок наявностi в украiнському податковому законодавствi положень, якi

ДОЗВОляЮТь бiльш Hixt один BapiaHT тлумачення, а також через практику, що склалася в
нестабiльному економiчному середовищi, за якоi податковi органи довiльно тлумачать аспекти
економiчноi дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiладуть cyMHiBy певне тлумачення,
засноване на оцiнцi керiвництва КУА економiчноi дiяльностi Фонду, ймовiрно, що Фонд
змушений буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть молсе
вплинути на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на
ринковий piBeHb цiн на угоди. На думку керiвництва КУА сплатило yci податки, тому
фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти моя(уть
переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох poKiB.

8.1.3. Ступiнь повернення дебiторськоi заборговапостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдоtt ситуацii, яка склалась в економiцi УкраТни, а також як результат економiчноi

нестабiльностi, що склалась на дату балансу, icHye ймовiрнiсть того, що активи не зможуть
бути реалiзованi за iхньою балансовою вартiстю в ходi звичайноi дiяльностi Фонду.

Ступiнь повернення цих активiв у значнiй Mipi залежить вiд ефективностi заходiв, якi
знаходяться поза зоною контролю керiвництва КУА. Ступiнь повернення дебiторськоТ
заборгованостi Фонду ризначасться на пiдставi обставин та iнформацii, ,якi наявнi на дату
балансу. На думку керiвництва КУА, резерв пiд фiнансовi активи Фонду на сьогоднiшнiй день
не потрiбен, виходяLIи з наявних обставин та iнформацiТ.

8.2 Розкриття iнформацiТ про пов'язанi стороrrи
Що пов'язаних cTopiH або операцiй з пов'язаними сторонами належать:
-пiдприсмства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем,

або хс перебувають пiд спiльним контролем разом з Фондом;
-асоцiйованi компанii;
-спiльнi пiдприемства, у яких Фонд с контролюючим учасником;
-члени провiдного управлiнського персоналу КУА.
-близькi родичi особи, зазначеноi вище;
-компанiТ, що контролюють КУА, або здiЙснюють суттсвий вплив, або мають суттсвий

вiдсоток голосiв у КУА;
Пов'язаними сторонами Фонду е:

юридичпi особи:
-Закрите акцiонерне товариство кОТП Фанд Менедrкмент>
-Акцiонерне товариство <ОТП Банк>

фiзичнi особи:
- члениНаглядовоiради,
- Щирекцiя КУА,
- посадовi особи засновникiв-юридичних осiб КУА.
Iнформацiя про операцiй Фонд}, з пов'язаними юридичними особами настчпна:
- Закрите акцiонерне товариство (ОТП Фанд Менедлtмент): у 2018 р. та 2019 р. Фонд

операцiй не здiйснював.
- Акцiонерне товариство кОТП Банк>: обсяг операцiй пов'язаною стороною за 2018 та

2019 роки наступний:
тис.

Найменування послуг 2019 р. 2018 р.
Послуги торговця 1 0,1

Банкiвськi послуги 1 1б

30



-=,
:-

Примiтки до фiнансовоi звiтностi
(ОТП Фонд Акцiй> ТОВ (КУА (ОТП Капiтал>

Jy
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за рlк, що закlнчився дня к

Всього 2 16,1
31 20I9

iй з пов'я ими фiзичними
Протягом 2018,

фiзичними особами
2019 poKiB Фонд
куА.

не здiйснював операчiй пов'язаними сторонами -

8.3. Щiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками
Керiвництво КУА визнас, що дiяльнiсть Фонду пов'язана з ризиками i BapTicTb чистих

активiв у нестабiльному ринковому середовищi Mortte суттево змiнитись унаслiдок впливу
суб'сктивних чинникiв та об'ективних чинtликiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких
заздалегiдь точно передбачити неможливо. ,Що таких ризикiв вiднесено кредитний ризик,
ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включае валютний ризик, вiдсотковий

ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом КУА здiйснюсться на
ocHoBi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсноi оцiнки його мохtливого впливу на
вартlсть чистих активlв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.

8.3.1. Кредитний ризик
Крgдщцц]д__рцзцщ - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iHcTpyMeHT не

зможе виконати зобов'язання i це буле причиною виникнення фiнансового збитку iншоi
сторони.

Кредитний ризик наявний у тих ситуацiях, де результат зале}кить вiд контрагента, eMiTeHTa

або позичальника. BiH виникас кожного ршу, коли Фонд надае кошти, iHBecTye iх 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 контрагента, rrозичaulьника, банка
- Формування резервiв пiд збитки
- Установлення вимог до забезпечення позик
-Встановлення та регулярний перегляд лiмiтiв на операцiТ
КУА визнае резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за наступними

фiнансовими активами до яких застосовlтоться вимоги пунктiв tцодо зменшення корисностi:
- борговi iнструменти, якi оцiнюються за амортизацiйною вартiстю;
- борговi iнструмеrrти, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний

дохiд (вiдповiдно до Роздiлу 5.5, МСФЗ 9);
- дебiторська заборгованiсть, у тому числi позики;
- договори фiнансових гарантiй, якi не оцiнюються за справедливою вартiстю через

прибуток або збиток.
КУА оцiнюе станом FIa кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM у

розмiрi, що дорiвнюс 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 зменшення корисностi полягас у визнаннi очiкуваних
кредитних збиткiв за весь строк дii за BciMa фiнансовими iнструмонтами, за якими вiдбулося
значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання (незалехсно вiд того, чи
BiH оцiнюеться на iндивiдуальнiй, чи на груповiй ocHoBi) з урахуванням yciei обГрунтовано
необхiдноi та пiдтверджуваноi iнформацii, включаюLIи прогнозну iнформацiю.

КУА застосовуе загальний пiдхiд щодо оцiнки суми кредитних збиткiв та використовус
наступну модель оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв (стадiТ життевого циклу):

MDK
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Стадiя Кредитний ризик ознаки Перiо
д

Оцiнка
очiкуваних
кредитних

збиткiв
1 Низький:

ttlэеduпlнuй рuзuк не
зазllав з|lачIlоZо
ЗРОСПlаllНЯ З n4OX|I,e|,|П'lY

первiсноzо вuзнання

о вiдсутнiсть ознак 2-oi та З-
оi стадii,
. позичальник в найблия<чiй
перспективi м ас стабiльну здатнiсть
виконувати прийнятi на себе
зобов'язання ,

. перспективи можуть, zl,че

не обов'язково, знизити його
здатнiсть до виконання
зобов'язань

аналiз
12

мiсяцiв

0,001 %

2
Середнiй:
зltачне зросll1ання
tсрсduпtноzо рuзuку

. з змiна зовнiшнiх ринкових
показникiв кредитного ризику,
. неповний платiж
. часткове виконання умов
договору :. надана не повна
iнформацiя про позичzrльника

аналiз
всього
)Itиттсв

ого
циклу
iHcTpy
мента

5%

J

Високий:
креduпlно-знецiненi
cPiHaHcoBi акmuвu

. значнi фiнансовi труднощi
фiнансового iHcTpyMeHTa
о дефолт
с поява ймовiрностi
iнформацii про банкрутство або

реорганiзацii контрагента,
. часткове виконання умов
договору

аналlз
всього
життев

ого
циклу
iHcTpy
мента

вiд 5 до
100%

(розрахунок
BidtloBidHo do

облiковоl'
t,toлitlluKu)

Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв здiйснюеться на iндивiдуальнiй ocHoBi * за кожним
активом окремо.

Нижче наведена класифiкацiя за кредитними рейтингами, що визначенi кредитними
агентствами, якi надають реЙтиFIгову оцiнку фiнансовим установам, фiнансових активiв
Фонду, якi були не простроченi, та не знецiненi:

тис.грн.

31.12.2018 р.

Стаття uаА - uaAAA ввв Менше ВВВ
Кредитний
рейтинг не
визначений

Всього

Рахунки у банках 229 229
пото.tнi фiнансовi
iнвестицiт 13 058 13 058

.Щебiторсьrtа
заборгованiсть 24з 243

31.12.2019 р.

Стаття uaA - uaAAA ввв Менше Кредитний Всього

эZ
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ввв рейтинг не

визначений

Рахунки у банках оо_) 885

Поточнi фiнансовi
iнвестицiт

8 855 8 855

,Щебiторська
заборгованiсть

99 l 100

a_I cl d о zp ou,to вuх lcou,tпti в

I{YA вiдносно банкiвських депозитiв Фонду мас 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 присвоюсться

рейтинговими агентствами, якi BHeceHi до !ержавного реестру уповнова}кених рейтингових
агентств НКЦПФР) на дату розмirцення коштiв резерв збиткiв розраховусться в залеяtностi вiд
строку та умов розмiщення (при розмiщеннi вiд 1 до 24-х мiсяцiв - розмiр резерву збитку
складас 0,001%, бiльше 2 poKiB - 10%);

- при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом
(спекулятивний piBeHb рейтингу, що присвоюсться рейтинговими агентствами, якi BHeceHi до
Щержавного ресстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення
коштiв резерв збитку розраховуеться у розмiрi вiд 10% до 100% вiд суми вкладу в залежностi в

розмiру ризикiв.
Позичальник-банк з рейтингом uaAA та uaAAA характеризуеться дуже високою

кредитоспроможнiстю порiвняно з iншими украiнськими позичаJIьниками або борговими
iнструментами. Знаки <<*> та (-) позначають промirrсний рейтинговий piBeHb вiдносно
основного рiвня. Стабiльний прогноз вказуе на вiдсутнiсть на поточний момент передумов для
змiни рейтингу протягом року.

Отя<е, кредитний ризик щодо депозитiв, вiдсотки за якими е ринковими, piBeHb

рейтингу банку стабiльний, передумови дефолту вiдсутнi, с низький.

Щоdо фiнал-tсовuх акmuвiв в цiннuх паперах
На даний час в YKpaTHi дiють три рейтинговi мiжнароднi компанii: <Fitch Ratings> (Fitch),

"Standart & Poor's (S&P), "Moody's Investors Service" (Moody's), якi визначають кредитнi
рейтинги боргових зобов'язань Украiни. Щодо облiгацiй пiдприсмств кредитнi рейтинги
визначаються Агентством <Кредит-Рейтинг>, що надас послуги з визначення незалеrrtних

рейтингових оцiнок кредитоспроможностi суб'ектiв господарювання та органiв мiсцевого
самоврядування за Нацiональною рейтинговою шкалою.

Iнформацiя про фiнансовi активи в цiнних паперах (вид цiнного паперу, piBeHb листингу,
рейтингова оцiнка, тощо) станом на 31 грулня20|9 р. наступна:

::
==

,q л,=rU :

d0

ВIlд цiннпх паперiв

Код зл €ДРПОУ eMiTeHTa
(або iлентифiкацiйний код

(помер) нерезидента в
KpaiHi резиденцф

PiBcHb лiстнпгу котпрувалыIого списку бiржового ресстру, до якого l]клlочеltо
цlпнип папlр

АТ "Турбоатом" 05762269 PiBeHb лlлст1,1Itry 0, l1Ф'ГС; PiBcHb ллrстинry 0, УБ

АТ "Раri(lt}айзен Банк
Аваль"

14з05909
PiBeItb лlлстинry 0, ПЕРСПЕК'ГИВА; PiBeHb листинry 0, ПФТС; PiBeHb листинry 0,
уБ

ПАТ "I {ентреttерго" 2292,7045
PiBeltb лиотиtlгу 0, УБ; PiBoItb лl.tстинry 0, ПЕРСПЕКТИВА, PiBeHb листлIнry 0,
пФтс

aaJJ
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Отже, кредитний ризик щодо цiнних паперiв Фонду, рейтингова оцiнка яких стабiльна,
передумови дефолту вiдсутнi, е низький.

hlu,te

У 2018 р. та 20|9р. Фонд кредити не одер}кував.

8.3.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик
охоплюе три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик.
Ринковий ризик виникае у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцii,
вiдсоткових ставок та валпютних KypciB.

Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки
вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдоtt змiн ринкових цiн (oKpiM тих, що
виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалеяtно вiд того, чи
спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його
eMiTeHTa, чи чинниками, що впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими
здiйснюються операцii на ринку

Фонду притаманний не значний iнший цiновий ризик, оскiльки активи Фонду не
iнвестуються у фiнансовi iнструменти, яким притамаIIний такий тип ризику, а саме в цiннi
папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабiнетом MiHicTpiB Украirrи
(облiгацii внутрiшньоiдержавноi позики)

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTy коливатимуться внаслiдок змiн валютних KypciB.

Фонд не проводить операцii в iноземних валютах. Фонд не використовуе похiдних
фiнансових iHcTpyMeHTiB для управлiння своiм валютним ризиком.

Ч},тливiсть до валютного ризику. Аналiз чутливостi до валютних ризикiв Itерiвництво I{YA
проводило на ocHoBi iсторичних даFIих щодо волатильностi KypciB iноземних валIот.

Стандартне вiдхилення середньоденноi змiни офiцiйного курсу украiнських гривнi до
долара США у 2018 роцi склало 0,2]О/о.

Стандартне вiдхилення середньоденноi змiни офiцiйного курсу украiнських гривнi до
долара США у 2019 роцi склало 0,14Yо.

В зв'язку з тим, що в портфелi Фонду вiдсутлIi MoHeTapHi cTaTTi в iноземнiй валютi,
Змiни валютних KypciB не впливають на сукупний дохiд Фоrrду.

Вiдсотковий ризиtt - tle ризик,tого, що спраtsедJIива BapTic,rb або майбутлri грошовi шотоки
вiд фiпалтсо]]ого iлтструмента коливатимуться втласлiдок змiн рипкових вiдсоткових ставок.
Itерiвницr:во l(YA усвiдомллое, IIIо вiдсотковi ставки п{о}куть змiнrоватист, i це вплI-Iватиме як на
доходи Фсlнду, так i на справе/{JIиву BapTioTb аIистих активiв.

за рlк, що закlнчився удня /uly рок
ПА'I "Крюкiвський

вагоt rобудi вl tlлri завод "
05763 8 l 4

PiBcItb лIлстt.tlrry 0, llЕРСПЕКТИI]Аi PiBcIlb лltcTl,lIlry 2, УБ; PiBcHb лllстlлrtгу 0,
Пq)ТС

ПАТ "Укрнафта" 00lз5390
PiBetlb лlлст1.Iнt,у 0, ПЕРСПЕКТИВА; PiBerlb лIлстинry 2, УБ; PiBeHb лlлсr,tлнry 0,
пФтс
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi 
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ВСПIФ кОТП Фонд Акцiй> ТОВ кКУА кОТП Капiтал>
за piK, lщо закiнчився 3 1 грудня 2019 року

2018 piK: Фонд не несе вiдсоткового ризику, оскiльки активи Фонду не розмiшуються у
борговi iнструменти справедлива BapTicTb, яких залехtить вiд змiни ринкових вiдсоткових
стаRок.

2019 piK: Фонд не несе вiдсоткового ризику, оскiльки активи Фонду не розмiщуються у
борговi iнструменти справедлива BapTicTb, яких залея<ить вiд змiни ринкових вiдсоткових
ставок,

Заходами з мiнiмiзацii впливу рипкового ризику КУА проводить наступнi заходи:
. диверсифiкацiю портфелю фiнансових iHcTpyMeHTiB Фонду, чутливих до змiни

вiдсоткових ставок, за видами цiнних паперiв, строками погашення, емiтентами, галузями;
о хеджування активiв Фонду, чутливих до змiни вiдсоткових ставок,

8.3.3. Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Фонд матиме трулнощi при виконаннi зобов'язань,

пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових
коштiв або iншого фiнансового активу.

Керiвництво КУА здiйснюс контроль лiквiдностi Фонду шляхом планування поточноi
лiквiдностi. Itерiвництво КУА аналiзуе термiни платежiв Фонду, якi пов'язанi з дебiторською
заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв
вiд операцiйноi дiяльностi.

8.3.4. Ризики портфелю Фонду в цiлому
Система показникiв ризику портфелю Фонду залежить вiд складностi, структури, обсягiв

дiяльностi, типiв, видiв i класiв фондiв в управлiннi КУА.
Показники ризикiв Фонду в цiлому включають:
. Iсторичнi показники ризику, що розраховуються на пiдставi динамiки BapTocTi чистих

активiв в розрахунку на один iнвестицiйний сертифiкат;
. Iсторичнi показники доходностi з корекцiеiо HapiBeHb ризику.
Станом на ЗI.I2.2019 р. iсторичнi показники ризику, що розраховуються на пiдставi

динамiки BapTocTi чистих активiв в розрахунку на один iнвестицiйний сертифiкат наступнi:

Перiод розрахунку Щинамiка BapTocTi чистих активiв в
розрахунку па одпп iнвестицiйний сертифiкат

1 недiля {),99%

тис.

Стаття Менше З

мiсяцiв

a

Вiд З до 12

мiсяцiв
Вiдlдо5

poKiB
Понад 5

poKiB
Разом

На 31 zруdня 2018 року
Рахунки в банках 5 5 075 5 080

Акцii украiнських eMiTeHTiB 8 20,7 8 207

Щебiторська заборгованlсть 24з z43

Разоtп 5 13 525 13 530
НП 31 zpJldltlt 20I9 рок.у

Рахунки в банках з9 4 395 4 434

Акцii украiнських eMiTeHTiB 5 з06 5 з06

,Щебiторська заборгованiсть 100 l00

Разо.u 39 9 8а1 9 840
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Примiтки до фiнансовоТ звiтностi
ВСПIФ (ОТП Фонд Акцiй> ТОВ кКУА кОТП Капiтал>

за piK, що закiн.rився 31 грудня 20l9 року
1 мiсяць -а.75%
З мiсяця ^2.48ol,

6 мiсяцiв -2,82%

1 piK t.i'з%
з початку року |.11%

з початку розмiщення - 01.04.2010 р. 42.аOOд

На пiдставi проведеЕIих розрахункiв динамiки BapTocTi чистих активiв Фоrrду в

розрахунку на один iнвестицiЙниЙ сертифiкат КУА здiЙснюс наступнi заходи (система

реакцii на ризики портфелю Фонду):
. змiнюсться структура портфелю активiв Фонду (у межах iнвестицiйноi стратегii) як

реакцii на змiни ринкових умов, факторiв ризику, рiвня лiквiдностi ринкiв тощо;
. затверджуються лiмiти iнвестування при включеннi до портфелю Фонду нових активiв

та як реакцiя на змiну iнвестицiйних характеристик активiв таlчи ринкових умов;. щоденно переглядаються лiмiти iнвестування;
. iншi заходи, що дозволяють забезпечувати вiдповiднiсть доходностi та ризику

портфелю Фонду iнвестицiйнiй декларацii.

8.4. Управлiння капiталом
Управлiння капiт,ллом це система принципiЬ i методiв розробки i реалiзацii

управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимыIьним його формуванням з рiзноманiтних джерел, а
також забезпеченцqь,I g,}ективного його використа}Iня у господарськiй дiяльностi Фонду.

За для цього КУА здiйснюе управлiння капiталом Фонду, яке передбачае вплив на його
обсяг i структуру, а Iакож джерела формування з метою пiдвищення ефективноотi його
використання. Механiзм управлiння капiталом Фонду передбачае: чiтку постановку цiлей i
завдань управлiння капiталом, а такоя( контроль за ix дотриманням у звiтному перiодi;
удосконалення методики визначення й аналiзу ефективностi використання ycix видiв капiталу;
розроблення напрямкЪ оптимiзацii процесу управлiння капiталом, а також ix аналiзу i
впровадження; розроблення загальноi стратегii управлiння капiталом; використання у процесi
управлiння економiчнlтх методiв i моделей, зокрема пiд час аналiзу i планування; орiснтацiло на
використання внутрiшнiх ваrкелiв впливу на процес управлiння капiталом.

Враховуючи зовнiшнi вимоги до величиFIи та структури капiталу, КУА здiйснюс
управлiння капiталом ,Эонду таким чином, щоб пiдтримувати капiтал на piBHi, достатньому
для задоволення операцiйних i стратегiчних потреб Фонду.

Керiвництво КУ,\ моrltе коригувати свою систему управлiння капiталом Фонду з

урахуванням змiн в операцiйному середовиIцi, тенденцiях ринку або стратегiТ розвитку.
[{е досягаеться за Jопомогою ефективного управлiння капiталом, постiйного контролIо за

структурою капiталу, а також плануванням довгострокових iнвестицiй.
КУА здiйснюс упtавлiння капiталом Фонду з метою досягнення таких основних цiлей:
- постiйного екоЕомi.tного зростання, яке забезпечуе дохiд для iHBecTopiB Фонду та

виплати iншим зацiкав.теним сторонам;
- забезпечуе розмiр активiв Фонду на piBHi встановлених законодавством;
- запобiгання та мiнiмiзацiя впливу ризикiв на дiяльнiсть Фонду.
Керiвництво КУА здiйснюс огляд структури капiталу Фонду на щомiсячнiй ocHoBi. При

цьому керiвництво ана-riзус BapTicTb капiталу, cTpyltTypy та притаманнi його складовим ризики.
На ocHoBi отриманих висновкiв КУА мохсе здiйснювати регулювання капiталу Фонду шляхом
золуtlgцрrп додаткового капiталу, виплати доходу, змiни структури капiталу.

Станом на звiтну дату З|.|2.2019 року розмiр заресстрованого пайового капiталу
дорiвнюе 70 000 тис. грн., розмiр сплаченого пайового капiталу Фонду дорiвнюе З7 622 тис.
грн., розмiр вилученогсl пайового капiталу Фонду дорiвнюс 28 514 тис, грн.
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ВСПIФ кОТП Фонд Акцiй> ТОВ (iKYA кОТП Itапiтал>

за piK, rцо закiнчився 31 грудня 2019 року

8.5. Гранти та субсидii
Протягом 2019 року в Фондi не було гарантiй та субсидiй.

8.6. Iнформацiя за сегментами
Вiдповiдно до МСФЗ 8 операцiйний сегмеI-Iт - це компонент суб'скта господарювання:
- Який займаеться економi.tttою дiяльнiстю, вiд якоi BiH може заробляти доходи та нести

витрати (включаючи доходи та витрати, що пов'язанi з операцiями з iншими компонентами
того самого суб'скта господарювання);

- Операцiйнi результати якого регулярно 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 i единим операцiйним сегментом Фонду е розмiщення iнвестицiйних

сертифiкатiв Фонду. Протягом 2018 та 2019 poKiB дiяльнiсть Фонду здiйснювалася в одному
географiчному та бiзнес сегментi.

8.7. Подii пiсля Балансу
MiiK датою складання та затвердхtення фiнансовоi звiтностi (03 сiчня 2020 р.) жодних подiй,

якi б могли вплинути на показники фiнансовоi звiтностi та економiчнi рiшення користувачiв,
не вiдбувалося.

Зокрема, не вiдбувалося: змiни компанii з управлiння активами, приrrинення або
прийняття рiшення про припинення дiяльностi, iстотного придбання та реструктуризацii
активiв, прийняття судових рiшень на користь позивачiв, що могли б спричинити виникненнrI
суттсвих фiнансових зобов'язань Фонду.

Генеральний директор ТОВ (КУА ОТП ська Н.Л.

Головний бухгалтер ТОВ ККУА ОТП ко е.о.
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