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Пайовий недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «ОТП 
Подвійний» 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  Пайового 
недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ОТП Подвійний» 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  Пайового недиверсифікованого 
закритого інвестиційного фонду «ОТП Подвійний» 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 Пайового недиверсифікованого закритого 
інвестиційного фонду «ОТП Подвійний»  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. 
 

 
 


































































































