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Пайовий недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «ОТП Інвест+» 

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 Інвест+» 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 Інвест+» 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 Інвест+»  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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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВЦАЛънIсТю (ААн (сЕЙя_кIрш_дудит)

АУДИТОРСЬКИЙВИСНОВОК

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо рIчноi ФIнлнсовоi звпностt
ПЛЙОВОГО НЕДИВЕРСИФIКОВЛНОГО ЗЛКРИТОГО

IНВЕСТИЦIЙНОГО ФОНДУ КОТП IHBECT+> ТОВЛРИСТВЛ 3
о БмЕ}кЕ н о ю в rдп о в Iдлл ъ н IC тю

ККОМПАНIЯ 3 УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ КОТП КАПIТАЛ))
сmаном на 31.12.2019р.

КиiЪ, 2020



товдриство з оБмЕжЕною вrдповIддлънIстю кДДН кСЕЙЯ-КШШ-ДУДИт)

Аудиторський висновок (звIт нЕзАлЕжного АудиторА) щодо рrчноi
ФIнАнсовоi звrтностI пдйового нЕдивЕрсиФIковАного зАкритого

IНВЕСТИЦIЙНОГО ФОНДУ (ОТП IHBECT+> ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (ОТП КАПIТАЛ)

стАном нА 31 грудня 2019 року

Нацiональнiй KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку, управлiнському персоналу
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ
АкТИВАМи (оТП кАПIТАЛ>.

Роздiл 1. ЗвIт щодо Аудиту ФIнАнсовоi звIтностI

думкА
Ми провелиаудит фiнансовоiзвiтлtостi ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФIКОВАНоГо ЗАКРИтого
IНВЕСТИЦIЙНОГО ФОНДУ (ОТП IHBECT+>) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кКОМПАНIЯ З УПРАВЛII]НЯ АКТИВАМИ кОТП КАПIТАJI> (надалi

- Фонд чи ПНЗIФ (ОТП IHBECT+>)), що складаеться зi звiту про фiнансовий стан на З 1 грудня
2019 року, та звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух
грошових ttоштiв за piK, що закiнчився зазначеною датоIо, i примiток до фiнансовоТ звiтностi,
вклюLIаIочи стислий викла/{ значущих облiкових полiтик.
На нашу думку фiнансова звiтнiсть, що додасться, вiдображас достовiрно, в ycix суттсвих
асIIектах фiнансовий cTatr ПНЗIФ (ОТП IHBECT])> на З1 грудrrя 2019 року, його фirrансовi
результати i грошовi потоки за piK, що закiнчився зазначеноIо датою, вiдповiдно до Мiхснародних
стандартiв фiнаIrсовоi звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдае вимогам закону УкраТни <Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Украiнi> вiд |6.07.1999 ЛЪ 996-XIV щодо
складання фiнансовоi звiтностi.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) та рiшення I-IКЩПФР
NЪ 991 вiд 11.06.201З. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з МСА викладено в роздiлi
кВiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi) нашого звiту.
Ми е пезалежними по вiдношенню до компанii згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв
Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Itодекс РМСЕБ) та етичними вимогами,
застосовними законодавством Украiни до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також виконали
iншi обов'rIзки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодеrссу РМСЕБ. Ми ввахсасмо, що отриманi
нами аудиторськi докази с достатнiми i прийнятними для використаFIIIя iх як основи для нашоi
лумки.

ВIЛПОВIДАЛЬIilСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОtIАЛУ ТА ТИХ, КОГО НДДIЛЕНО
нАЙвищими повноl}АжЕннями, зА ФIнАнсову звIтнIсть
Управлiнський персонаJl I{ece вiдповiдальнiсть за складання i достовiрtле подання фiнаrrсовоi
звiтнос'гi вiдповiдttо до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього KoHTpoJIIo, яку управлirrський
персонал визначае потрiбною для того, шоб забезпечити складання фiнансовоТ звiтностi, шIо не
мiстить суттсвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансовоi звiтtlостi угlравлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцirrку
зДатIrостi компанii продовжувати cBolo дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це
ЗаСтОсОвIIо, питанпя, що стосуIоться безперервностi дiяльностi, та використовуючи приIlуtцення
ПрО безперервrIiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, ltpiM випадкiв, якщо
УПРаВлiнськиЙ персонал або планус лiквiдувати компанiю чи lrрипинити дiяльнiсть, або не мае
illших реальних аJIь,гернатив цьому.

Yltpaitta() l ()З.}, lt,l(пltl. ltr,:l ('irl'l I l1lllxrlrlrlx. 27. orIl. 5:
IlrlrIcllBl'cсc,tlliclб'rKtit}lt\]llll()l)c1,1i(ll.'tilt:tt,tt,lcti titlt_t,,(п,trl]lilt I525
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УправлiнСький перСоIlал КомПанii З уtтрав.lIiлiтlЯ ак'ивilмИ tlece вi/Iгtовi,ца.ltьгtiсть зtt }IаI.Jlял запроIIесоМ (lirrансового звiтувалтня Фон7lу.

I]IдIIовI/{Аль HICTL Ауl{иторА :]л лудит, ФIндI{с ов oi зRIт.}Iо ст I
I]аltlимИ tliлямИ с оl,рима}Ir,rя обгругrтоваttоi впеI]неllос,гi, tло фiпаtлсова звiтт,Iiсr,ь у rliлому rIeмiс,гитl, су,ггсвогО t]икривлеIIня вltаслiЛок tшахрайства або ,,o*"ru,", та випуск звiту аули.гора, lIIOмiстить HaIIIy думку, ОбГруirт,оваLIа BIIeB[Iel,tioTb с l]исоким pitзt,teM вtIевIIе}Iос.гi, гtро.ге IIе гараl1,1.ус,
шlо ауди,г, llроведений вiдповiдFIо до мсА, завжди вияI]ить сут,геве викривлеIlIlя, ,IKlllo Borlo icttyc.IJикривлегtня можуть бу,ги резуль,гатом шахрайства або помилки; uorr, оuurr,аIоться су,гтсвими,якщо окремо або в cyкyrlHocTi, яtс обгруtlтоваtlо о.liкусться, воI-Iи можу1ь вIIлит]а.Iи tta еtсотtомi.lгli
рiшtоttttя коj]истувачiв, tцо приймаIоться на o0l{oBi цiсi фiнатrсовоi звi.пIост.i.

I}икоttуlоЧи аули1' lзillгtовiдtlО l{о l]имоl' мсА, ми викорI4с,говусмО про(lесiйlrе cyl{)I(eI]гIrl ,],а
l r ро ф есiй r Ли й сtсеttти rlизм протЯI-ОМ 5zg1,61.9 зt}l]/(аI] Iiя з аудиту.
Крiм,гого, ми:

, i7lентифitсусмо l,а оцitтttlсмlо ризи](I.1 су,rгсвого виl(риl]JlеFII{я (lirialIooBoi зIзi.гllос.l.iтзнаслil{ок rшахрайс,гt]а tIи Ilомилки, розроблясмо й викоtIусмо аудIа.гоlэськi пllоtlе/lурl4 увiztповiдь на цi ризики, а також отримусмо ayl_lиTopcbtci докази, цIо с 21осr.а.глliми .гzi
прийt,tятними /dля врIкористання iх як осFIови /{JIяI t{аllпоi думtси, IJизик FIеI]ияI]JIеI,]II,I
сут"гсвого викрI,{вJIеIitrя внаслi/доIt lпахрайс,гва с виIцим, ttixc 21л.lt виI(риl]Jlенllя lзнас.lli7iок
tlомиJII(и, оскiльttи rпахрайс,гво Mo)I(e вi(JIIоLItlти змову, пiдробку, гtавмисtri пропус](и)неIlравиJIыti твеlэдlitеrrllяl або пехтуваIII]я заходами влtутlэiшtttього KoIITpOJIIo;
' О'ГРИtvlУСмо розумiI,tI,Iя захо/]iв вrlу,грiШIIIьоI,О колI,гроJIIо, Il{o сl]оOуIо.I.Iэоя ауl{I4.гу, lUIrI
розробttи аулиторських проLIеДур, яtti б вiдповiдали'обс.гавинам, а не для l]иcJlol]JlelIllrl
/{умкИ Iцо/lО ефсtстивностi системи вriутрirплIього KoIlTpoJIIo;, оцitrIосмо прийнятнiсть застосованих облiкових noniт"n та обгрунr.овалtiс.1.1, об"ltiковtах
ol1ittoK i вiдповiлrlих розкриr,гiв iнtРормацiТ, зроблетtих уuрапrriuсппим IIерсоIIilJIом;
' ЛОХОДИП4О I]ИС}IО]]КУ ЩО/tО ttРИliItЯtТllОС'Гi ВИКОРИс'гаIIIля yrlpaBrrilrcbKl,rM ,,apabцorrn",
Il]]14IIуIrlе[IIiя lIpo безперервгIiсr,ь дilI"шьtlосr,i яttс осIIоL]и 2рlя бухr.аll.герсьI(оl.о Об.itiк1,,г,t, tiztclctloBi о,ll]иманлtх ауllиl,ороьI(I4х 71oKaBiB, робимо u,u",ro,,u,,, Llи ictlyc cy,I-',cl]ilIlсI]изI]аIIенiсть rцt)до llодiй або умов, яtti посr,ав иltи б Itiд зrlа.lниIi cyrvlttiB пцотt.liиtзiс,гькомпапiТ IIро/{ов)I(и1,и безгiерервrту дiяльrriс,r,ь. Якrцо ми дохо/tимо висIIовt(у шtоllоiсгIування ,гаtсоi cyTтcBoi llеl]изнаllеностi, ми IlовиIIнi приверну.ги yBal,y в свсlсму звir:iауlIи,гора /]о tзi/_lповil_tних розкриrтirl iriформацii у rPiHai,.noiИ iui,,.,iu"ri або, якrrtо .гаlсi
розкри,гг,I iriформацii с I{е[IаJIежi{ими, модиtltiкувЪ,ги cBoIo Думl(у. ГIarrri вис,tIовI(и]рунl,ук),гься t{al tlуl]и,горських доi(азах, о,гримаtIих до ла],и наUiOrо .oi.,,y ау2ди.гора. L}.гiммайбутrli подtiТ або умови можуть Ilримуси,ги tcoMttatriTo припиниl,и cBolo 71i.lt.lIl,tric,t,b ttсtбезперервIIiй ocHoBi.
, оцittlосмо загаль}Iе IIодаI{IIrI, структуру та :змiст (lirtatlcoBoi зtзi.гttосr.i Brc.ltIo.ttto :]
розI(рI]1"l]яМи iгтформацii, а ,гако>l( 1'о, ,,1Ц ]loi(aшyc фirrансова звiтrriс,t,ь оrtерацii т.а tto/(ii, пtсlttок,ltаденi в осIIову ii сlt:Iаданllя) так, щоб досягти достовiрноI-о tзiдобраr)I(енлIя.

Ми узr,одll(усмо з управltiнськиМ персоIlалом I{YA iнформацilо про запла.Iоваtrий обсяl. i часIIpoBe/]eHlL{ ауди,l,У r:a повi2lоМJLIсмО йому cyTTcBi ауди,горськi pa.yrrorn 
", 

в1(JIIоL'аIочи будь-яlсiсу,ггсвi tlе2lоjtiкИ захо7liВ вrtу,грitшttt)оI,о KoIIl,poJIIo, виrIвJraп,i о,оr" ,,i:t ,та" urn"rr,
Mpt T,aKolI< I]аласмо ,гвсрll)l(0пIlя, Iцо ми викона;rи Bi/{rtoBi/llti етичtтi вимоги що/{о IIезilJIе)lсLIос.гi, .t.tt
гIовi7lомllЯсмо iм про Bci стосуIIl(И й irrшi n",r,u,r,,r,, якi моtтtи б обI'руrrтовz}llо l]l]zl)I(аt.гись 1,t1l(ими,tIIo вIIливziIо.гь на цаIIlУ лtезалетсгtiсть, cl також, де Lle зас.госовно, IIlol{o вiдlrовiдltих засl.ере)I(}tихзахолiв.

YKpail ra0,1 ()З3. 
1-1, I(иiв. в),л, Ci br'i' 1-1paxoBlx. 27. о(l, S :

l]"r,9p,]] !:"!,чltli cyti't KtlB a),.,llj,1.opobKol /liл..,tbttool|i ,l.i] 
a),/,lI,I,Io|)ilr 1.52Sl(trt ('/(|'ГlОУ 2426З 1o,1

,r,c';t./(laKc (044) 289-5З-80l 289-55-(l4
crna i l : cliгcolor.@seya.co|l). tla
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Роздiл 2. ЗВIТ IЦОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВних AKTIB
.ЩаниЙ звiт складено у вiдповiдностi до вимог рiшення НКЦПФР J\b 991 вiд 11.06,2013 <Про
затвердх(ення Вимог до аудиторського висновку, що подаеться до НацiональноТ KoMiciT з цiнних
паперiВ та фондоВого ринкУ при розкРиттi iнформацii про результати дiяльностi iнститутiв
спiльного iнвестування (пайових та корпоративних фондiв) та компанii з управлiння активами).

основн

YKpaiHaOl033" м.КиТв, вул. CiM'T Пlrаховлlх,27. o(l. 5;
1-1оплер в Реr.:сrlri суб'ск,гiв аудtлT,орсы<оТ дiя.лыttlст.i r.a аули.rтlрiв l 525
Itол С/{РПОУ 2 426Зl64
,гел,/(lакс (044) 289-5З-80l 289-55-64
erna il : dirеокlг(@sоуа,сOlт. ца

tslдOмостI про Фо
Повне найменування пАйовий нЕдивЕрсиФIковАний зАкриТиЙ

IНВЕСТИЦtЙНИЙ ФОНД КОТП IHBECT+>) ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кКОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННrI АКТИВАМИ (ОТП КАПIТАЛ)

Скорочене найменування ПНЗIФ коТП IHBECT+))
Тип, вид та клас Фонду Закрцтий недиверсифiкований iнвестицiйний фонд
!ата та номер свiдоцтва
про внесення
iнвестицiйного фонду до
сдрIсI

Свiдоцтво про внесення вiдомостей про
iнвестування до Сдиного державrIого реестру
iнвестування Ng00292 вiд 1 0. 1 0.20 1 4

iнститут спiльного
iнститутiв спiльного

Реестрацiйний код за
сдрIсI

2з200292

Строк дiяльностi
iнвестицiйного фонду

l0 pokiB з дати реестрацiт у Сдиному державному peccTpi iнститутiв
спiльного iнвестування

Мiсцезнаходження 03680, м. КиiЪ, вул. Фiзкультури,28 (Лiтера <.Щ>)

ВIДОМОСТI ПРО КОМПА нIЮ З УПРАВЛIння АкТИВАМИ (надалi - КУА
Повне найменування КУА ТОВАРИСТВО

(коМГIАНUI
кАпIтАл>

ОБМЕЖЕНОЮ
УПРАВЛIНFUI

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
АКТИВАМИ (ОТП

з
з

CKopo.reHe найменування
куА

ТОВ ККУА КОТП КАПIТАЛ)

Код СДРПоУ 352900з9
13иди дiяльностi за I{BE! б6.30 Управлiння фондами (осrIовний);

64.З0 - трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'скти;
64.99 - наданFIя iнших фiнансових послуг (KpiM страхування та
пеноiйного забезпечення), н. u. i. у,;
66.1 1 - управлiння фiнансовими ринками;
66.19 - iнша допомiхtна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг
(KpiM страхування та пенсiйного забезпечеrrня);
б8.20 - НадаIлня в оренду й експлуа,гацiю власFIого чи
ореIIдованого нерухомого майна;
70.22 - консультування з питань комерцiйrrоi дiяльностi й
керування.

Серiя, номер, дата видачi
та TepMiH чинностi лiцензii
на здiйснення професiйноi
дiяльностi на ринку цiнних
паперiв - дiяльностi з

управлiння активами
iнституцiйIrих iHBecTopiB

Лiцензiя на здiйснення професiйноi дiяльностi на фондовому
ринку дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних
iHBecTopiB (дiяльнiсть з управлiнFIя активами) серii АД NЬ 075876,
видана НItЦПФР (рiшення Na 799 ьiд 25.09.2012). Строк дii
лiцензiТ - необме>ltений.
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IIАЙовиЙ ttдlttтд"lt
Зага,lтт,rтими зборами у,тасникiв ТоВ кКУА (оTП Капiтал> Прототtо.lt м,62 Bizr 16 хtоrзr.rrя 2019
l]oI(y за,гвеlэлlItенi змirlи до Проспекту ervricii irrвестиtliйttих сертифiкатiв I]нзIФ KO]'II IHI]tjC'i-1 )в ,tас,гиI,Ii збi.lrьtшеrtttя lсi;rькос.гi ilrвсс.гиtдiйrтих оертифiка.гiв,
Crlociб розмitllеttlIя 1]иIIусI(у itlвестиttiйгrих 

"фт",1riкu,гiв 
- вi/tкри.r.е (rlуб;tiчне) poзMill1etlt,lrI.

Заt,а,ltьtrа ttoMir,ta-ltbгla вар,гiс,гl, it,tвес,гицiйних сер,ги(liка,гiв, якi ,,ла,lус.,.ьсо розriс.гиl.и 30 000000,00 (трrа2lця,l,ь мiльйонiв) гривеltь. I-IoMirra;rbгra BapTicrr, iriвестиrtiйного сер.гифiкату 100,00(cтo) r,ривеttь, Кi;tькiо,гь it,tвес,гицiйttих сер,гифiriа,r:iв - З 000 000 (цllа мiльйоtла) шт, Форма
iснування ir,rвестицiйного сер,I,иф iKaTy - б.rдп ny* ентарна.
С,гагlом tra 31 ,12,2019р, кiлькiсr,т, iilвестицiйних сер,r,щliкатiв, lцо знzlходи-гься в обiгу - 2з2 OL)g
rшr:, помiнальноi ваrртос.гi 23 209 900,гис. г1llI.
I)иJtу,lgllцд t<аtliтал .'аFIом r'a 31. |2,20].91l. сtсла7ца е З9 494 тио. I.pII.
Розмi1l неопJIаLIеIIс,го KalliTaJly с.гаItовить 28В 634 тис. гргr.
С,ганорt rra 31,12.2019р.дода,гковl,tй вi<"цалеttий каIli,гаtJI стаIIоl]и.гь зб 54З тио. грlI.

IIlФормАIIlя про Акт,иви, :}оБов,rI:]Ання тА tIистI4Й приБутоIt
Заl,а,ltl,trа BapтicTb ак,гивiв ФоrrдУ с,ганоМ rrа З 1. 12,2019р, скла2lа с 65 921 r.ис. грн. IЗартiсть активilз
tз гtорiвняtнтli з поllередлtiм роком збiлышилаа,тта2З 028 тис. гртr,

tIlIоБоро,гIl I Аltl,иви
C,aBoM rra 3 l . 12.?,019р. l,rеоборо,гlti аuс,гl,тlзи вi;цсу,гтli,

оБороl,tII АItтиви
IIо,гс1,1на дебiт:орська заtборговаttiс,гь стаIIом rrа З1.12,2О19 складас 935 .гис. грII., яка cl(Jla/dacTbcrl
з:

- лебiтоlэськоi заборгованосr,i за виданими авzll{сами у 1lозмiрi 4 тис, r.prt.;- лебiт,орськоi заборi,оваI,lостi з IIа}раховilI{их :Iоходiriу'розмiрl бЗ9 r:ис. грrr.;- ItttlloT гlоr,о,lноi,ltебiторсысоi заборr,ованостi I]a загальну суму 92 .гио. грrr.
IIoTo.tIti (lirlаrlсоlзi illвес.гиl{iI розп,riром 52 060 .гио, грII. скла/l,аю.гься, гоJIоi]ttим rIином, з вар,гсlс.гiовдrI розмiром з] 282 1,ис. грIl., решта IIрелставJIеIIа гропIовими коIIIтами IIа лспозL1,.1Iих
рахунках строкоМ розмiшцеtlлtя бiльше 3-х мiсяцiв.
l'potlroBi коl'l,и сl,аном rra 31. 12.2019р. скла2lаIоть 1 З 126 тис. грt{.
Залиrшlси гроrllових кошt,гilз lзiдIrовiдzttо,Il виIiискам банкiв та даним бухгалтеlэського облiку. ВtlopiBIlяlltti з 3 1. 1 2.2018р, вiлбулось збiльшегlня гроIпових ttопlтilз ,,о ."i.,rny дlr,-,,у.l]oi акт,иви вiдобраlсеrriу фittаIiсовiй звi,lтtос,гi в ttirrомудостовiр"",,." 

",r";нiй Mipi вizlгtовiлtlсt д{оN4сФз, tз illrloct to iх визнаrнr'.1i, тс.ltztси(li кацii,гit cltIiItKla.

:tоБоlt,rl:]л1-II IrI
lioTo,ttli зобов'язаttня Фонду за,го]]ill)и, робо,t,и, IIосJIуI,и станом на З1.12.2()19р. ск"rtа,цzrrоr,ь б l89,гl,iс, грн,, lttci гtре2lс,гаtз.пеrti I,oJIoI]llиM LiиIIoM зобов'язагIIIямI4 ITo оIiераI{iяtм з вrtасt,lими цiпнttмиIIаIIеl)ами.
l)озмiр по'очl{их забезпечеllь у розмiрi 10 r,ис. I,pIL преllс'ав,tений резервом I,Ia прове/{енIIя ауllи,гуpi чrlоi фiнансовоТ звiтгIосr.i
llci зобов"Iза],II{,' вiдобра>кеr,ri у фirrалtсовiti звiтtlостi в tliлому досr,овiрttо та в гIоI]нiй MipilЗi/lltoBi:(Гro ДО МССI>З Bi/{llocIio Тх вiiзltаrlrlя, tс.llасифit<ацii та оцirrtси.

Украi'lrа0l()З3. ,tl ](tlTtl, Bylt, СJiirt'i'Пllаховлrхл 27. tlrIl. ,r,

l]nr9P.]] l'9:9'lIli сvб'с:к,l itl a},lttt,lollcbKoiltiul,urroc.rli ,I.a 
a)/l(1,1,1.ol)ilj l52s

l(o]t ('/lI'] l()\/ 242(l]i l (l4
,t,c,rt 

-/(lа кс ( 044 ) 2.89 -5 j -8() : 2ti9-5 5 -(l.{
ctna i l d i гcctor'(rzJsc)]a,c()l)l, tla

л. Фi 28
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чистиЙ приБутоIt
Зарезулы,атами дiялыiостi за 2019 piK Фоrrл мас прибуток у розмiрi В 88l .гис, l.pll. Заt,алыlий
розмiр нерозподi"llеного прибутку стаIIом на 3 1 , 12,Z0|9p. станов и,гь 21 З07 тис. l.pTi,

BAPTICTЬ LIистих АItтиRlв
IЗарт,iстЬ активirЗ визначаеТьсrI з ураХУВан}IяI\4 вимоГ Рilпення гIюIrIФР вiд 30.07,2013р. JФ1336
<IIро зtrт:Верl{жеLlня llолоltсенlrя про порядок визIIачеFII{я BapTocTi LIистих активiв iнсти.гу.гiв
cltiлr.Il ого irIвеотування>.
l}apTicTb Чистих активiв IсI]IФ коТГI ВалIотltий) станом на З1.12.2019р. сi(ладас 59 722
256,59 грн, Т3ар,гiСть LIис,гиХ активiв у розрахуIrку на один iнвестицirlний сертифiкат * 25] ,З1 r.piT.

скJIА/{ тл сl,руктурА АктиI}Iв
Сt<лаli,гtl оl,руктУра активiВ, tt1o псрсбуваIотЬ в гiорт(lе"гti гIIIзIФ (Оl'II IHBECT+)> вiлIlовi2ltttо.гь
I]и]\4оl,aM зt}I(oIIо.цаво.гва Укрaittl.t.
l]и],l,д,l,и
CyMra tзlат,lэАl,, Iцо вiдrшl<tlдltll]УС'I-I)Сrl :Ja pzixyrloIc ICI вiлпсltзiдlае tl1.1Mtll.aly зitt(оliолttl]с.гва.

MIlIIмАJILниЙ Po:]MlP лItт.иI]lв
I)озмi1l аtстиtзiтЗ lзi/Iповiдас MiHiMa,rlbгIo визItаLIеItому закоIlодавстl]ом розмiру.

с ист,ЕМА I]HyTPllцHb ого KOHT,POJIIO
'I'OI] кКУА ко'I'П кАIII,гАJI) сl,вореrlа 0исl,ема вну,грitttlt'ого I(он,гроJIIо, ,II(а1 /1озI]оJI'Iс скJIа/{а.ги
фiнаrlсову звiтнiс,гь Фонду, шlо IIе мiстит,ь .yr.,uo"" викривлеI,Iь Bгtac.ltillott Iltахрайства або
l loN4LlJIoK.

Ау:tи,гораМи t{e булИ iдеrlтифiкОванi виttрИвJlен}iЯ фiнаtrсовОi звi.гнос.гi BHac.Tli/loK шахрайс.гва.в куА с впуqэirriнiй аудитоlэ, яIсий rriлпоряltкЬuу.rо.о Загальнl.tм зборам учасникiв та с
Iie:J8lJIc}KIlI,IIvI Bi,lr уlrрав.пirlського пеl]соIIаJIу. f{iялl,гliсть вгtутрiIlilIього ауди.гора вiдrtовiдас
iIoJlolKettlrю про с.llуlкбУ вну,гlliпrтlьоIю ауl.(и,гу (коil,гролlо) 1ОВ (КУд ко'I'Гi КдIIIТдJI),
за1,1]ср/l)I(сногО Заt,а,ltt,гtlамИ зборами участtиttiв Bi.lt 27.02.2Оl9р. (Про'оl<ол лu 16()), с
с 1,1 c,l,cМtf I,и lII IoIo 1,а вiztпо в iдас: вимоI.ам закоFIо/{аIjс,гва.

lIOп oMIжIIA I[IФормл tIIя
lIIФgрцдцIя про tIов,я:}дних осIБ
I Iов'.язаttими с.горонztми Фон2lу с:
tс,lридtl.tili особи:

-Закрите atcllioHepHe 
'овilрис,гво 

кО I'Il Фалtл Метrе.цiIсмент>
- ДKlliorreplje,I,овt}риотво кО'Гl I Балll<>

фiзлrчrri особlл:
- l IJI eIt 1.I Ll аt,.ltяtl]о Boi р;t,l1и,
-/_|r,rрекlliя КУА,
-ttосадовi оооби засновЕIикiв-lоридичних осiб куА.
ФоltД lIpoBo/]I-{B операIliiз поtз'язагtото особоЮ АТ (O1'Il IjaHK> FIазагаJILну суму l22,8 r,ис. грir.

полIi пIсJIrI лАт.и БллАI{су
]] IlI{ЗIФ KO'I'It lIIBI]Cl'j> бУ.lrи вi;tсУ'гнi rrоДil'ttiсrrя llа,t,и ба;Iатrсу, яr<i могJIи б вп,itигtу.l.и на
l l ()l(tlзI l L]i i(I.I rp i t taltcctlзcli зlзi,гt-t ttс.гi Ol,itl IOM rIa 3 l . 12.20 1 9 р.

}/rl1l:ri'rra()l0.iJ, lr,i(tliil. rl1,,rt. C]ilr'i'[1llaxoBпx.27. orIl, 5:

l]nr,:l, l] l]:1.1r]j c),.''(:I(llll ay7цttrrtpcbKoi.,tLiя'ltt,tloo-1li,r.a al2tr1-1юlltB l525
l(ir;r r'lIl'l l()Y 2.12o_i l ().]
,гсlt./t|lа кс (044 ) 2.89-53 -tl 0 : 2tj9-5.5 -(1,1

crltai l : cl i rссtоl (i}Scya,colll, Lla
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IНФОРМАЦIЯ ПРО СТУПIНЬ РИЗИКУ
Вiдповiдно до Полохсення щодо пруденшiйних нормативiв професiйноi дiяльностi на фондовому
ринку та вимог до системи управлiння ризиками, застосування пруденцiйних нормативiв для ICI
не передбачено.

OCHOBHI ВIДОМОСТI ПРО ЛУДИТОРСЪКУ ФIРМУ
Ау_фцорська перевiрка Bul{o%alta ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕною вIдповIдллънIстю клдн
кСЕИЯ-КIрш-АудИТD,,tKe Bltecerlo dо Рессп,tрУ ауdumоlэсьКuх фiр"м пла ауdumорiВ За tЛОЛ,tеРОЛ,t ]525"
Коd €!РПОУ 242б3lб1.
ТоВ кддН кСЕЙЯ-ЮРlЦ-АУ!ИТll заре€спlроваt,tе 29.03.I99б р, Москоrзськоlо райоtцpю dерэrcавноlо
adM iHiспlрat liсto .лl,. Кuсва.
Мiсъlезt шхrлdэrcеннst ТоВ к ддН к с вЙя- KtP Ш-,ЦУ!ИТ ll : 0 ] 0 3 3, .ц,t. Kui'B,
п,tu./факс 2 В9- 5 3 -В0, 2В9-5 5 -64,

вул. CiM'i' Праховuх, 27, orP. 5,

Свidоцпtво про вidповidнiспl,ь сuспlе.л4u l{оllпlролtо stKocllli Np 0570, BudaHe дПУ вidповidrю do рiutення М
319/4 Bk) 24.12.20l5p. (чuttrtе Dо 3I.12.2020p.).
Ауdum фiнансовоi' звiпlноспli зditiснювався ауduпtорською Zруп,оlо у uuаdi 2-х осiб пid KepiBHuLll11BoM.
llезалеэtслIо?о ауdumора Зdорi,tеltко I.I. (ном.ер в Peccmpi ауdumорiв 100s5б).

OCHOBHI вrдомостI про умови договору нд провЕдЕння лудиту
АУdumОРСька перевiрlса зdiЙснlовалась на пidclllaBi Щоеовору ]W 0110/]g BiD 01 асовmня 2019 року з
09.01.2020p. по ] ].01.2020p.

Партнер iз завдання
Генеральний директор
тов (ААн (сЕЙя-крш_Ау Здорiченко I.I.

ДАТА СКЛАДАННЯ АУ, .01.2020р.

Украillа0103З. 11.I(l-tIB, вч:i. Сiпr'i IlpaxoBl.tx.27. or|r, 5:
Ilопlеllвl)ес:сгрi суб'с:кr,iва\,.ltllгорсt,кtll .,1ilt.ltьtltlсtil,аа5,2циторiв l525
I(o,tt €il[l'l IOY 2426Зl64
,l,crt,/(laKc (044) 289-5З-tJO. 289-55-(1,1
ctnai l : directoгl/iJscyir.colrl. Lla
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пiлlrпtlt,пlстпо ПaljoBllil недивсрспфiковаllltii закрIlr,пii iIlBecтItцiiilllll"t фоllд (О'fII
IHBccT*>> ТоВ (Ii}/A <Ol'tI ItдI]IТАЛ>

Терпторiя м. КпiЪ, Голосiiвськшl"л pal'loH

Органiзацiliпо-правовдформагосподарюваннfl Паl:iовийiпвестицiйнийфонд
вшд економiчlloтдiяльнOстi Управлiнпя фондами

_,

-
:.--' r

Середня кiлькiсть працiвнпкiв 1

Адреса, телефон 03б80, м. КиiЪ, вул. БФlьrуриffiЬOрfl ''Д'', (044) 492-34-69
ОдиницЯ вимiру: тпс. грн. бездесятковОго знакД (oKpiM роздiлу IVЗвiту про фiнансовi результети
(Звiту прО сукупншЙ дохiд) (формД N 2), грошовi показники якого ндводяться в грпвнях з копiйкамш).
Складено (зробитп позшачку "v" у вiдповiдшiй клiтинчi):
за полояtепнями (стандартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародпими стапдартамп фiнапсовоI звiтпостi

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

Генеральнплi дпректор ТОВ (КУА ОТП Капiт

(piK, пriсяць, чIlс.по
I

за €flРПО

за КоАТУ
за КоП

зак

N{еженська II.JI.

Аплрiсllко е.О.

Jл ьний

/, 
-\-

;,I

;\

дирЕк тOр

"Сгиfl-Н iрш-Аудит"

3дор lчЕнt{0 l . l .

aKTиBIl, утримуванi для продажу, та групи

l400 l 7.1,5.

II. ffовгостроковi зобов'язапня i забезпеченпя

III. Поточнi зобов'язання i забезпечення

язаIIня, пов'язанi з rIеоборотнrrми aKTIIBaMIl,
тримуваIIIlмtl для продажY! та гDYпамll в

{fug
Головяий бухгалтер ТОВ (КУА ОТП
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Пайoвllйn.o'u.o."lo,,.oваниriзакpитийinu..',nцiиn"--"J:H'l"i'Ё.H.vffi
кАПIТАЛ)

(найп,rенування)

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

I. ФIIIАНСОВI РЕЗУЛЬТЛТИ

II. СУКУПНИЙДОХIД

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

' ,l Андрiонко €.О.
'l'

I,1:IJ ДИРЕКТOР

1ъА

I
Iliлприсмство

Стаття Код

рядка

Пункт
приплiток

за звiтний
перiод

Ja аналогlLIIIий

перiол
попереднього

l1oKv
,2

3 4 5
Чlлстий дохiд вiл реалiзачiТ пролlкчii (r,oBapiB, робi.l,. rrослуг 2000
)обiвартiсть ре.tпiзоваI,IоТ продl,кцii (ToBapiB, робiт, llос.;tуг 2050

Валовий:
прибуток 2090
збиток 2095

tlшi операцiIiнi доходи 2|20
Адмiнiстраrr,tвгti витрати 2l30 7.2.2. 1 105 (589
Фiнансовий результат вiд операцiйноТ дiяльностi:

прибуток 2190
збиток 2l95 l05 (589

0хол вlд учас1,1 в капlталl 2200
ншt (ltllaltcoBi доходи 2220 7.2.2. 7 265 9 35з
ншl доходи 2240 7.2.2. l23 876 з00 729

ц]1IIаllсовl вI4траги 2250
бтрати вlд участ1 в капlталl 2255
ншl ви,грати 22,70 /.,z.,z. 121 155 (303 449
Фiнансовий результат,tiо оподаткування:

прибуток 2290 8 881 6 044
Чистий фiнансовий результат:

прибчток 2350 1,2.2. 8 881 6 044
зоиток 2з55

Найменування показнI.Iка
Код

рядка

Пункт
примiток

за звiтний
псрiод

Ja аналогlчний
перiод

попOреднього
l]oK\/

2 J 4 5
Щооllirлка (уuirrка) необоротних активiв 2400
Цооцiнка (5,цiнка) (litлансових iпс,груплентiв 2405
Накопиченi KypcoBi рiзIlицi 2410
Частка iншого сукупIlого доходу асоцiйоваuих Й спi.:Iьних гliдпрlлсмсrл 2415
Iнший сукупI,Iий дохiд 2445
Iнший сукупний дохiд до оподаткyвання 2450
llодагок на ttllибуток, tlов'язаний з illшипл сукупIII4]\,I доходом 2455
Iнший сyкупний дохiд пiсля оподаткування 2460
IщуцдцЦдохiд (сyма рядкiв 2J50,2J55 та 2460) 2465 8 6 044

на соцlалыIl заходи

Генеральний директор ТОВ (КУА ОТП

аГоловний бухгалтер ТОВ <КУА ОТП

{ffi_-Фу-
;:$д;lfftрш-Аудит"

-
::--

:

н.л.

Енк0 1.1.

rчкгlаiirl
* 2.*..Ч
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Пiдприемство

Генеральний директор ТОВ (КУА ОТП

Головний бухгалтер ТОВ(КУАОТП

, Щата (piK, мiсяць, ч14сло)

за СЩРПОУ
Пайовий недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд (ОТП IHBecT*>> ТОВ

кКУА (оТП кАПIТАЛ)
(найменування)

коштiв (за прямим методом)

2019 р.

Меженська Н.Л.

Андрiснко €.О.

Звiт про рух грошових ]

за

Ггнггдльний
дирЕfi I0р

ТOВ "ААн " Сги Я-t( i рш-Ауди I,
3дор lчЕнt{0 l. l"

За звiтний перiод

коштlв у результ
адходженIlя вlд:

ання на оплату aBaHclB

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноIдiяльностi
Ilадходlкення вiд реалiзацiТ:ллUл/\trпп) бrл р\r4JllJdцll.

iнансових iнвестицiй
дження вlд отриманих:

итрачання на придбання:
iнанiових iнвестицiй 1 19 8з4

истий рух коштiв вiд iнвести

власних акцiй

истий рух грошових коштiв за з
ишок коштlв на початок

плив змlни в€Iлютних Ila заJIишок коштlв

:
l.
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Щата (piK, мiсяць, число

':.-i:'
':'

2020 l 0l l 0l
35290039

:-
=Il=,l/

ГIiдприсплство

за еДРПОУ| 35290039
Пайовий неливерсифiкований закритий iнвестицiйний фонд <оТП Iнве?БТоВ?КWOТП

КАПIТА Пь
(Найп,lен5,вд1,1ця)

Звiт про власний капiтал
за 2019 р.

Неопла-
чений

капiтал

18 piK

9 348 б 382

Чистий прибуток (збиток) за

бнески до капlталу
Погашення заборговаIlостi з

змIн в капlталl |2112

коригований залишок на

чення капiталу:

змlни в 17 113

Генеральний директор ТОВ (КУА,

Головний бухгалтер ТОВ <КУА

отп Капiтал

оТП Кап

Меженська Н.Л.

ндрiснко €.О.
НЕРДЛЬНИЙ

ТOВ"ААtl"СгиЯ-Кi

3дор lчг

дирЕктOр

рш-Аудит"

llt{0 l . l .

]:=
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ПНЗIФ коТП IHBecTf> ТоВ (кУА коТП Кhпiтал>

за piK, що закiн.lився 3 1 грудня 2019 року

Прuмimкu do фiнонсовоi звimносmi
П ойо в о zо н еd ав ер с uф iKo в ан о zo з а кр аmо zo iH в ес muцiйн о zо ф он dy к О ТП I н в есm* у

тов ккуд котп Капimалу
за piK, u4о закiнчuвся 31 zруdня 2019 року

1. Органiзацiя.
l.1.OcHoBHi вiдомостi про Пайовий недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд

(оТП IHBecT*>> ТоВ (кУА (оТП Капiтап>
Пайовий недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд кОТП IHBecT*> ТОВ кКУА

(ОТП Капiтал> (надалi - Фонд) створено вiдповiдно до Закону УкраiЪи "Про iнститути
спiльного iнвестування'О (надалi- Закон про ICI).

,Фонд створено за iнiцiативою Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кКомпанiя з

управлiння активами кОТП Капiтал> (надалi- Компанiя з управлiння активами/КУА).

Вiдповiдно до п. 1 ст. 43 Закону про ICI бухгалтерський та податковий облiк операцiй i
результатiв дiяльностi iз спiльного iнвестування, якi проводяться компанiею з управлiння
активами через Фонд, здiйснюеться компанiою з управлiння активами окремо вiд облiку
операцiй та результатiв ii господарськоi дiяльностi та облiку операцiй i результатiв дiяльностi
Фонду, активи якого перебувають в ii управлiннi.

/fu

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

Компанiя з управлiння активами створена вiдповiдно Закону Украiни <Про господарсьlti
товарйства> та Закону Украiни кПро iнститути спiльного iнвестування>.

Компанiя з управлiння активами, iдентифiкацiйний код ЛЬ З5290039, заресстрована
Голосiiвською районною у м. Кисвi державною адмiнiстрацiею 26.07.2007 р. Номер запису в
единому дер}кавному peccTpi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв про проведення
державноiреестрацii: 1 0б8 102 0000 02050З.

Itомпанiя з управлiння активами була заресстрована у якостi платника податкiв у
деряtавнiй податковiй iнспекцii Голосiiвс:ького район у 27 .07 .2007 р.

1.2.

про Фонд:н

Повне найменування
Пайовий недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд
(ОТП IHBecT*> Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
кКомпанiя з управлiння активами кОТП Капiтал>

Вiдомостi tцодо внесення
iнституту спiльного
iнвестування до СДРIСI

,Щата видачi свiдоцтва про внесення вiдомостей про фонд до
Реестру - 10.10.2014 р.
Номер свiдоцтва про внесення вiдомостей про фонд до
Ресстру - ЛЬ 00292

Реестрацiйний код за CIPICI 2з200292
Тип Фонду Закритий
Вид Фонду Недиверсифiкований
Строк дiяльностi
iнвестицiйного фонду

10 poKiB з дати ресстрацii у единому державному peecTpi
iнститутiв спiльного iнвестування (далi * еДРIСD.

Поточний рахунок
UA 68 З00528 00000265014550000З7 в АТ ,,оТII Банк",
м. Itиiв, МФо 300528 '



Примiтки до фiнансовоi звiтностi
Гiнзtо коТП IHBecT*> ТоВ (кУА коТП Капiтал>

за piK, що закiнчився 3 1 грудня 2019 року
Компанiя з управлiння активами була заресстрована платником податку на додану

BapTicTb з 2З.09,2011 р., iндивiдуальний податковий номер З52900З26550.
Основним видом дiяльностi е професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку з управлiння

активами iнституцiйних iHBecTopiB (дiяльнiсть з управлiння активами).
Види дiяльностi за КВЕЩ 2010:
66.30 * управлiння фондами;
64.30 - трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти;
64.99 - надання iнших фiнансових послуг (KpiM страхування та пенсiйного забезпечення), н.

B,i,y,;
б6.11 - управлiння фiнансовими ринками;
66.19 - iнша допомiхtна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг KpiM страхування та

пенсiйного забезпечення;
]0.22 - консультування з питань комерцiйноТ дiяльностi й керування.
Мiсцезнаходження I{YA: 0З680, м. Киiв, вул. Фiзкультури, 28 (Лiтера (Д>).

Телефон : (044) 492-З4-69
С айт : http : //rчццч. оtiэсаlэitа l, corrr. ua/ua с/

Errrai l : сарitаl(i)оtjэЬапk.соm,uа

Iнформацiя про засновниItа Компанii з управлiння акти

:

Повне найменування
юридичноi особи або

прiзвище" iм'я. по-
батьковi фiзичrrоi особи

;

1 Закрите акцiогtерне
1 товариство <<ОТП Фанд
l МенеджмеI-Iт)

Акцiонерне товариство
(оТП Банк>

1.3.

Щля фiзичних осiб - ресстрацiйний
номер облiковоi картки платника
подат,кiв*; для юридичних осiб-

резидентiв - iдентифiкацiйний код
юридичноi особи; для юридичних
осiб-нерезидентiв - iнформачiя з

торговельного, судового або
банкiвського реестру вiдповiдrrоТ

краiни про ресстрацiю такоТ
ю,ридичноi особи

01-10-043959

Мiсцезнаход)ItенFIя
юридичноi особи

l134, Угорщина, м.
Будапешт, вул. Вацi,

aaJJ

010ЗЗ, УкраТна, м.
КиТв, вул.

Жилягtська,43

вами
I

]

Частка в

статутному
капiталi,0%

вiдповiдальнiстю <<Компанiя з управлiння активапdи (ОТП Капiтал>
Itомпанiя з управлiння активами мае лiцензiю Нацiональноi ltoMicii з цiнгrих паперiв та

фондовому ринку на право здiйснення професiйноi дiяльlтостi на фондовому ринку - дiяльностi
з управлiнпя активами iнституцiйних iHBecTopiB (дiяльностi з управлiння активами) cepii АД NЪ

015876. Строк дii лiцеrrзii - з29.09,2012, необмехсегrий.

г- ,;.;

I

Вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть та складання
Компанii з управлiння активами в звiтному перiодi були:

фiнансовоi звiтностi

- Генеральний директор -MeTteHcbKa Н.Л.
- Головний бухгалтер - Андрiенко С.О.
Кiлькiсть працiвникiв за штатним розладом станом на 31 грудня 2018 р. складала 2З особи

та 31 грулня2019 р. складала 20 осiб.

Лiцензii та iншi дозвiльнi документи Товариства з обмеженою

216851,66

:=ь:
=

,9,9
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ПНЗIФ коТП IHBecT*> ТоВ кКУА (оТП ltапiтал>

за piK, що закiнчився З 1 грудня 2019 року
Свiдоцтво Щержавноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку

державного реестру фiнансових установ, яIti надають фiнансовi послуги на
вtд26.|0,2007 року, ресстрацiйний Л! 114В;

I

про включення до
ринку цiлIних паперiв

Свiдоцтво про членство в УкраТнськiй асоцiацii iнвестицiйного бiзнесу (протокол NЪ241_
0/07 вiд 04.09,2007 року),

2. Економiчне середовище, у котрому Фонд проводить свою дiяльнiсть.
Ключох*й &ý0&{ёF{т,ý{ 2{}ý9 trловсу, гяЁ}f}гý{Ф,зý{ ý{tt 2Ф2Ф рЁк т,а жрýýж},-ýýдеFrнgэ ý{опяях:ъsсtТ :з

чшрапвлiя*н{sý ,ýкткЕrвiъ{*х' ýЁ{Ф *тt}ýyýФть*к маЁtSз,тяаý}ФгФ вя{лýаýу еýft фtяаакясtэв_ч звiтrriс"гь"
YKpaii:a ,впевнено iле у 2020 р, осttiлl,tси N,laкpoeкoHoivii,.lHa сит,чацiя сýрtlятлLlва т+ас::i.пл,ки,

Haclti;rbKr.t це мOх{лрlво в тепе;зiхтнiх ynloBax: зрOстанI;я екоЁо\lilси залl.tшrа€]ться в n{e}Kaк ,З-4ОА,

ctlitlBii{tTomeltпя борr,у ло ВВП tqaб;tlarlcatl,гbcll л0 рiвllяr IItliIiчOго :за 50ОА, деr]iiцит lIот,Oцllого

l]ахунк,ч з}tизився ло Biлltoctlo безltе,{}лоt,t,l рiзлtя -- 3% вiл ВВП, а |риl]ня злtiцлли.liii.ся найб|rьше
ccpel]I краТн, пlо розRиваються. У 2{.l:0 р. зоlзнirilнi yпtoBlT MoiK!,Tb поt,iрпli,iтися: гоJ]оRнi ризlтктt
пOв'я:];1нi :* 1,пilвiльýgння},I clзiTtlBoT eKoHtlMiltl,t ]]i1 торгов1,I]\{и вiйнами. Враховlшr.rи
llel]},1:lнilI{ellicTb iз реt}орл,rами в бапlсiвсь}tоý{у ceKT,Opi, лосяr,неtlлtяt HoBtii угOдii iз МВФ вигJlял;}с
даjlекиfui ло завершеллrlя. А в,гir.r, itlBecтopи ilродов}Iiуют,ь вiijlадати коштIl lз yKpaillcbiti oб:iiгariii.
якi пропотlуютъ приRаблlтв,ч .похiднiсть R умOвах, к:олiт ir-IBecтOp}i полюють на лохiднiсть на
свiтових t}iт*.ансових,ркнках.

fiеtrтжiлвяхкi'r борг: Зlttt;tcycr:bcя, i\:re вOе ule tlесlбхiдлл;r tliдr:рилtlt;r вiл н,riжпарOдцI.{х шapTllepiB,
Ilboropi,tнe зплilц,tеilлля rривллi tta |9о,/о лоIIоý,IоI)Iо YKpaiHi зItизити сlriвrrii}лошеr+лrя борr,у до BBll
до 50%, на кiнепь 2019 р. :з 61(% 

"v 
2018 р. }:lаступногtэ i]oкy спiввiдlтоIпе}II-{я, irловiрно, зЕI,IзитI:ся

л0 47О/о, lI{0 ]\,{0х(е cTitTL, наЙбiльшl IпRидjtиь,{ :}нижен,ням бtlрговtrго }Iatвантаженgя серел
ittllэiвпt<lв;t}:lих :j Ук;эаТноrо rcpaiir. Ви;i.,t;tти за лерхtаl]!t].t},l BitJlIоTilиM борго}4 lзi1,1Ii,lшI;lI0,IbLlя па
високоh,tу piB:ri: ýi9 л,rлрл,га $6.8 ý,t"llрд у 2t}20 р" "ra2t)2| р. вiлшовiллlо,,Скрият.]lива ситyацiя на
ринках :гat вi{сокиЙ :зовнiпrнiЙ псrпит на гриRневi облiгацii, BHyTpiпlrlboi, ;:{ер}IiаRноi позиRlи
{надалi- 0t}l11-I) ý{Oхiуть до:],l]t]лрtтрt уряду п;;ойти 2020 1э. без пiдтlrlл ,lltи h4[}Ф та iнllтих
lri>tcttapt.lлlr}rx кредilr:орiв, лtl тOг0 ж не скорOчyк)ltи cyJ,IcB0 irti;tttliцэодl,ri резерви, Олллак
шеобхiдшiст,ь l]I4IIJlа,rи,rи Xi8 ý{rIрд у 2021 р. 

,Ia 
ризI{к rtoгiptuellllя llaclpoТB trа свiтових pr.I}{Kax yсе

II{с ItIf h,fагають вiд },рял_y*,]IосягнOння rтовоТ,vгоди iз Мl}Ф.
i|{ерж*вжвяii Sорг: ý} o,xiKyBaxgнi бiльrЕхрхх iв*вестищiй у Фý}ДГЁ. У 20I9 porli iнcl:le;i,tHi

il,tBecтoplt збi:tьши:iи вкJiаделlнri в 1,к;эаТшсьlti ОВýП rla 109 l,iJч)л гp}ixo 116 п,пlрд, з яtсих 114
},,UlрД f'plr с гривIlевиrарt облir'ацirtдци. IJi irrc,rpyltefiти cT,alJllt ttриваб.ltиtзl{п{и заl}ляк1{ l]иcoкllм
вiлсотlсовиiот стаRка&,{, поlr.t'як:шеннrо ]\,IoнeTapнoi полiтlттси, мiцнiй гlrивнi та о.iiтtуванняпl
iHBecTKlpiB Iýол0 пр0/]0Riке}:{ня ;rei|qэ:l,r новообратlим ttepiBllи1,ITiзOf!,I краrни. ll;rозорil борrtlва
ttc1.1tiTиlc;r h4iltiст,еiэс:тва фiпаллсiв 

,rа вiдltlэltшя мiхслл;tрсlлttоi poзpaxylrKoBtl-ti;tipl,ttiцlBtlT cl4c,leh,tl{ (
L'learstream> у r.,paBlli 2019 poK_v rце бi:tьше збillьш1.l_,tа tiриtза6"Llивiс,rь r,рилзлtевого борl,у.

ý{лrtrпа*с}}ъ е,г&Е}х{* ý:ýБУ: Гýолалх,якле зхdх{жtеннfl- I{ацiона_пr,ниiт баrrк Украii:и (нада;ri- I,IБY)
п};овOлI.t* дуlке ж0l;0тк,ч грошrORO-I(релLIтну rrолiтиlсу, У реа.пьгlOму tзltpa)Itel-ti cTitBlta :за ocтaHHi
18 п.liсliцiв бу;i;t виlце 7%. Очiкус,гься" rцо НБУ },{tiже :11tlt:]и,ги li"ilк)чс)|зу ставк},, лtl l0.5% до кiллця
2020 р, I}eal,:rыla вiлсо,гкоtза cl,aBкa :]ttизtl,гься ло 7ОА дсl кiлlця } tсварт,алу 2020 року r,а до 5О/о ло
кiнliя ?020 р," якl,цо поlэiвilяти з 7-1а':}/а v гlсрiод лух{е ;ltорсткоТ MOHOTapKoj, полiт,икlт в 2018-2i}19
1rp. 

'I*artlt;it, IлинOл,{, rloнlp;tJlbниi.i банк tlacTJ{OBо на,l}дох(ене х}зI,1лк) :]HиiKe}tIJrl вillсоткових стаROк
бiльtлiсr,кl целtтрatJlьl{их бalllciB tilэaill, що рOз8иl].lю,гь{)я.

ý*к,хкскя: Роrс*р,цхвtt*} rкр*хбу,н,сlвс" Kopttolэi1,rtlts}te креди,1,"чl};l}IЕя cкOpo,|p]JlOcrI tlа7.За/* у яtoB,r,lli,
З1,10нтIJи"пися обсяг,lт як гррIвнев1,Iх) так i валтотlтих поtrlт,фелiв. ['IаЙбiльпrе скорочен}Iя
сritlстерiгалOся в категоlэii росirlських банкiв з доlэiкавttl,rм капj:гit-гrtlпя. l]a ooTaHHi 12 п.tiсяtliв tiдин
:] liих А'Г (ВТБ> - cl]a}i] Hetulai1]ocllpon{Oii(}tиý{, а illшиtl АТ <Ilропаirrве*,гбапtсl> - :.]t,lal{Il()

0кQротив ба.;rалlс. Oбtlj-lBzr зуfuIоl]и.jl]4 :]l\,If,}{ш*ltшя t}a.jlоl]иx позик. Peшr,r,a бallttiB з iлtозел,lлtим
КаПiт'ztлОм. :]ок}]с]\{а А'!' <Укрсиббаlтк>, A'I' <Аваль Банrс>> та rYI' <CiTi liaHlt). TaKo}Ii зfoIенil]рlли
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, Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ПнЗIФ коТП IrlBecT+> ТоВ <КУА'(оТП Капiтал> |

за piK, що закiнчився З1 грудня 2019 року
своi кре.ци,:,ллi rrор,гфе;Ii. З iншroгo боку, бапкi.t з ,vKpailtcbKиl.t tcarri,ra:Iol,,l (як шриt]а,,l}lи,r,{" 'rаtс i
дер}кавj{иь.I) не:значнсl зrтiннлlт обсяги сво]х портфелелi за piK,

l{сt{liцит лiквiднсlстi н;tприкiнцi 20j8 1эоlс,ч став IпOкOлr, який спршIIIIниR рi:зке зростання
ста8Oк riOprIOpaT].lBIt0г0 кред].iтуваt.I}lя. Зшиittеtлtтя cl6:rilcilBtlT cl]zlBItи сушроl}одх(уI}аjrося

:зниiке}lлшýt цiш rtir бiзшес-trоз!ilt{l, xolla й з леякиN{ ýiдстава,I.{шям, Очiкуслсо, що rr 2020 роцi
валовi KopпopaTHBHi кредлtти зрс}стуть на l0% завдяки :]рOстанню шOпL{т,\i на Hrlx, оркiлькlт
lтl.tхс.li стaIвки ло:]ROлятъ зробити бiльшri проекти r}iHaHcoBo вlтгiдниliси,

У бi;tbmt;cTi бarllciB шtrр,гфе.ili вat]lютtlих ilOзиt( скOроI{улtlтьоя, ootti"Tlbtclr бallKtT не ý{ilOть

лос,lаг}{ьог0 а]Iе,r,иту до uих. Одллим з вил.ля,rкiв зростаIшIя кредлrt,iв с: шi]Oeкltl з BiлltoB;rloBaltoi
енергiТ. I_[озиltи в iно:зспянiй валютi суб'с:ктам виробництва електроенергii з}]осли на 2lYо,
Укlэаiнсr,кi бirнки _i1,Iали, пIe 0лr,lн рекOрдний pilc з пOг-пялу рентабельностi, irскiльки ikнiй
il,лiltув;tlrий шрlлбу,rtlк rlереj]ищус 60 }.{J,ц)д r,p}l. Завляки :]па{{пOý{,ч рOсту слOiк!Ii]i{ого
кi]едит_yваtl.Iпя ,ra BijtcyTrtocTi вtлсоких ви,I,рат i.ra ре:зерв,чва}lllя, якi балlками бу:rи :зроб;rелli в

\{ин}iлох.fу, вOни ь{O)sLчть о.лiтiувати. п,{L] 2020 р, також бlие прибуттсовlаьт. алх{е iндскс
спO}t{ивтIих н;iстlэоi_в сягнув.рекорд)i lза cloT;rHHi l0 1эоlсiв. Хоча l{БУ пOчинас придiляти.бiльпrе

уваги розлрiбноп,rу lсрелитуliаItLIк), 5,кlrаТшсьlсttй риллоlс усе ще з}{ахOдштьсяt за 1эitt-лва вiд рiвltя
}lасичеflостi, Koprlopa,l,иBlle кl]едиlуваtlýя шрOлов}кус с,rаi,ýуl}а]гt{: i обсяг t}аjlо1}0го trорт'фе:rя

корпоратигjних крOдитiв зirtонlпиRся на 7 3% plp у жовтнi. 0днак знин{ення вiдсотlсових ставOк
lтOвинтiо :забе:lпе.тlлти :зрOстання коi]порilтивýого ]Федитування ло 100h у 2020 poTli, осlсiльки
iIoIILtT на кредити з1]0сl]аlгиме. l

EKoKo*riKa: К!эашле o.riкyý}arib. EKoltoпtiKa Украitли зросJIа бi"цьше л,iiж ira 4% в 2-З

кварталах 2019 року, перевfilIIивIIIи консенсус-прогнози. IIайвипtнй з 200В рок,у piBeHb

0пOживI{их HacT;lcliB, :]рOстання заробiтноi' платтa та роздрiбнtэго кредр]тування спр!lяЮтЬ

шiлвtлщен1.IIо сilоrlйl]I{oго шопит}, -- IсJIIi}чOвого 1lушiя уiФirшоькOТ eKclrtcltrtittи в 2079*2а2() 1эр.

Водлtочас tlоt"iiэшеллiля сиr,уацii tla свiтових сировиI{них риýкак I{егатившо BllJI{,IBac i{a

промислове виробництво i,, ilitoBipHo, така сLrтуацiя :збережсться в 202tl роцi. ,ltpilT того. усе п{е

висtэlсi вип,тати за зовнirrrнiм бtrрго,lr,t стрт.rмувати]чrуть мOх{"циRостi уряду щOло сти},1улювання
сIIoхiи]]чоIrl та itrBeoTl.tцiii1lorKl шOiiиту. Hltтt,ri обсяt,лi llрi}нltиту pociiicbicorý шрирод}{0г0 гaву

додагкOtsо c,Ipиý4J-l]a1plýly,lb теý4IIи рссlу. I\4и очiкус-ý4о, що :зl]0сl,iu{Lrя eKortoпriKil уrrовi.;rьни,r,ься

до З,2(% у 2020 poiti з 3.6% у 2019 ptэui.

[нфляцiяl: Наблря:зилrtеfl до пцiлi НýУ. Iнфляltiя упов,i"тънl,tться ло 4.ЧО/о на кiнець 2019 року
:]аi]ляки c1.1лbliiti гривui. ltи:зЪlсипд cBiToBllп,t цiлл;tttt lta шафту й :,аl* ,r;r чиý{i}Jloi\4у Bpbxtztltl lJepltol]иx.

У 2020 роцi iлизькi цilllr IIа ешергоIIосiТ разоrrл iз rкорс,rкою фiскzurылоло ttо;tiтикс}ю ,га, все ще
Rисокиь{и вi,цсотков:,Lh{и стаRка&{и прOдовiкать стримуRати зрOстання спох(ивчих цiн, O.1iKyBaHe

:змiцнення гривнi в 1-гсl niBpi.r,ri 2020 року тiOвинно п{е бiлr,rпе уповiльнитlл.iнфлятliю.
Вtlднсl.t;lс ilOзитиt}ilий edleicT вiд зilаiцлtеЕIrя rtypcy r,ривнi в 1-1,o lliBpi'l,ri 2020 porty fr{Oже ст;}ти

неI,i]тивIIилл у 2-го rtiBpi.l.ti 2020 року, кOJIи l.tашiоллальша]. BaJlIоTa IIочtlе сзrrrбшаlи, htшими
проiнфляцiйнrтьти риз}IкаfuIи е сlтльнi.пrилi спохсl{вчlтй попит, гiрпмй урожаfт
сiльсьltогсrспOдарсъкоТ продуrсrliТ та виrrli, Hixc MT.t o.riKlrcMcl, цiни на нас}ту. l3a прогно:*оiлi,

iллt};iяцiя буде б,lrизько}tl д0 5.ЗО/о rlа кiллець 2020 року.
fiо,х,опrнрrfi рахушt}к: Скоglоплошшяr лефiшлtт,у. L]ltpllяT,.ltltBi свir,озi цiIlлt lla сироl]ину.

рокорлний уроiкай зеi]нOвrLх та зрOстання грошових переказiв допол,tогли YKparHi скоротити
леt}iцlтт пOточногtl paxyrlкy ло 2.Jаl, вiд }3}}I-,1 у 2а19 роцi. LIогiрпJенýя ситуаrlii Hit свiтilвих

рицItrlх Til1}ме}lшенлlя дOхOду вiл тlэаtлзи,tу r,i]зу uрI4з8елуть д0 рOзшlIрення деrlliциту ilотоI{IrOго

рахунку в lloпriнit:lbt{o},{,v BиpaxceIllti, aJte заiiлrlк{.I pCIcT,y eKoпoptiKi,r Bill за:lишлtться 1{а рiььi2.7О/а
вiд I},B1,I i в 2а20 ропi. }{езважаючи на певне розпrирення дефiпиту, гр}IвtIя поRинна закiн.rитlт
2020 porli на piBHi близьrсrrпту по 25.5 грн/дол, Бiльпlе тOгс>, :зttвляlсl.t iнвестрrцiям iно:земних
iltBec,ltlpiB у ОВfiП нацiолlа:rылrt Iз.tJIIoTa е{оже lзпцiцллиr:лrсэт лсэ 22-23 r,,рп/до.ltар i{ir кitlця l-t'cl
rliврiччi 2020 poK_v.
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Примiтки до фiнансовоТ звiтностi

ПНЗIФ коТП IHBect+> ТоВ dtYA (оТП Itапiтал> '

за piK, що закiнчився 31 грудня 2019 року
От,;ке" ltepillurtrlTBLr КУА Ее ý4O)iie ttередlбачит,и llci т,еллденrtii. яlкi лао;лty,r}: tjltjlиBilT,и lta.

фiнал,lсrrвий ccKTrrp та jHпli галr,зi oltollorutiKi,t, u} ],ак();к те, ятttай RIт"пLIR (:за lтаlttзlтостi такого) всiт:и
,{(]}Idугь }IaTIl H;t;r,rаiiбутнiй dl,itlансtlвий ст,аr* фtlHii.y" I(epiBHltllTBti ItYA RпеRIJсji*" п{сl воно

l]itiиBalс ,l,a ýул* вilt],Ii]i},i]и Bcix l,леобхiдllt.iх з;rхсli{ilз д;tя з;tбезlIеrlе},{I{я cTaбi:tbtttlT дiя"itыtсlс-t,i.

зобtl,tз':l:лань.

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

сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi
та грошових потокiв Фонду для задоволенFIя iнформацiйних потреб широкого кола
користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.

Концептуальною основою фiнансовоi звiтностi Фонду за piK, що закiнчився З1 грулня
2019 року, с Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi (надалi - МСФЗ), включаючи
Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (надалi -МСБО) та Тлумачення (надалi
КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (надалi -

РМСБО), в редакцii чиннiй на 01 сiчня 2019 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни.

Господарськi та фiнансовi операцii вiдображаються в облiкових регiстрах в тому звiтному
перiодi, в якЬму вони були здiйсненi.

Пiдготовлена Компанiсю 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 забезпечус достовiрне подання iнформацii в фiнансовiй
звiтностi, а саме, доречноi, достовiрноi, зiставноi та зрозумiлоi iнформацii.

При формуваннi фiнансовоi звiтностi Фонду Компанiя з управлiння активами керувалась
також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних aKTiB rцодо органiзацii i ведення
бухгалтерського облiку та складання фiнансовоi звiтностi в YKpaiHi, якi не протирiчать
вимогам МСФЗ.

Управлiнський персонал Компанii з управлiння активами несе вiдповiдальнiсть за
складання фiнансовоi звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою.
Управлlнськии персонал Taкo)It несе вlдповlдальнlсть за такий внутрlшнlй контроль, який вlн
визначае потрiбним для того, rцоб забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить
суттсвих виItривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

3,2" Звяiя*и в Ь/ý{]ФэЗ в ?{}l9 p*Hqi

Рада з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку внесла змiни в дiючi Мiхснароднi
стандарти фiнансовоi звiтностi, а саме:

По-перше, з'являсться уточнення до МСФЗ 3 <Об'еднання бiзнесу> та МСФЗ 11 <Спiльна
дiяльнiсть>.

Зоrсрема, у МСФЗ 3 тепер мiститься вимога повторноi оцiнки частки в бiзнесi за умов, коли
суб'ект господарювання отримуе контроль над таким бiзнесом, який е спiльноrо операцiсю.
Зазначена вимога пов'язана з позицiонуванням TaKoi угоди як поетапного об'еднання бiзнесу.
HaToMicTb у МСФЗ 11 робиться уточнення rцодо спiльного контролю: lсоли пiдпри€мство
отримуе спiльний контроль над бiзнесом, lцо е спiльною операцiею, пiдприемство не
проводить повторноi оцiнки ранiше визнаноi частки в цiй компанii.

По-друге, незначних трансформацiй зазнае 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 твердже}IFIя засlосовують до Bcix податкових наслiдкiв
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дивiдеlrдiв, а не тiльltи до ситуацiй, за яких iснують рiзнi ставки податку для розподiлеirого та
нерозподiленого прибутку.

По-третс, змitlи вносять до МСБО 23 кВитра,ги на позики) в частинi витрат на позики, що
пiдлягають капiталiзацii, i безпосередньо стосуються ý 14. Змiни уточнюIоть: якщо буль-якi
KoHKpeTHi позики залишаються непогашеними пiсля того, яIt вiдповiдний актив буде готовий
до його очiкуваного використання або продажу, це запозиtIення стас частиною коштiв, якi
суб'скт господарювання в цiлому запозичус, пiд час розрахунку отавки капiталiзацii на загальнi
позики.

Щодо iнших вая(ливLIх 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 ItерiвлIицтво КУА продовжус оцiнювати вплив цих стандартiв на фiнансову
звiтнiсть Фоrrду. Передбачасться незначний вплив цих стандартiв на фiнансову звiтнiсть.

Пiдготовлена Itомпанiею з управлiння активами фiнансова звiтнiсть Фонду чiтко та без
будь-яких застережень вiдповiдае BciM вимогам чинних МСФЗ станом на 01 сiчня 2020 року,
дотримання яких забезпечус достовiрне подання iнформацii в фiнансовit1 звiтностi, а саме,

доlэечtлоТ. достовiрноi. зiставноТ та зрозумiлоТ iнформаuiТ.
При формуванtli фiнансовоi звiтностi Фонду Компанiя з управлiння активами керувапась

також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацii i ведення
бухгалтерського облiку та складання фiнансовоi звiтностi в YKpaiHi, якi не протирiчать
вимогам МСФЗ. 

:

З.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення
Валюта подання звiтностi вiдповiдае функцiональнiй валютi, якою с нацiональна валюта

Украiни - гривня, складена у тисячах гривень, округпених до цiлих тисяч, (якщо не зазначено
iнше).

3.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
}(e;liBHlTTtTBo Itомпанii з управлiння активами iтl,}oвeлo аналiз :зовнillrнtтх чинникi,в, яtсi

вirу,т;эiлlпiх ttqlKalJitllttiB {ltlэсlвсдет,tt} геЕ,г !I;t l]и:lrlal{eш}tr{ :tда,l]itrlс,гi iTt.l;_1;ulbm0],a} (lупlсцiкlваяilя
Фс;нд1, (принцип безперервностi дiяльностi)) i ц* далсl зft,iогу RRах{ати.- ý{0 Е,е iснуr: rico;illltx

об'r.,ктlтrзнr;х тIриLIи}т, якi itтогли б виклlтtса,ги cyMTliBtT п{одо слроь,{о}{iностi ElloH'ily гiродOвiкyRатI{

сBolo i(iя;l1,ltic,rb у ncaйб.ч,r ubob,l y.

Фiнансова звiтнiсть Фонду пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi
дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя аrtтивiв i погашення зобов'язань вiдбуваеться в ходi
звичайноI дiяльностi. Фiнансова звiтнiоть не включас коригування, якi необхiдно було б

провести в тому випадку, якби Фонд не мiг продовжити подальше здiйснення фiнансово-
господарськоТ дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.

3.5. CyTTcBicTb та групування
На доречнiсть iнформацii мас вплив fi характер та cyTTcBicTb. Iнформацiя вва}каеться

суттсвою, якщо ii опущення або викривлення може вплинути на економiчнi рiшення
користувачiв, прийнятi на пiдставi фiнансовоi звiтностi. CyTTeBicTb оцiнюеться в конкретних
умовах знаLIущостi. iнформацii в залеrrtIrостi вiд величини об'сItта, що оцiнюеться i
допустимостi помилки. Таким rIиFIом, cyTTcBicTb показус порiг або точку вiдлiку i не е

основною якiсною характеристикою, яку повинна мати iнформацi я для того, що бути
КОРИСFIОIО.

Вiдповiдно до <Полохсення про облiкову полiтику ТОВ (КУА(ОТП Капiтал> згiдно з

вимогами МСФЗ) (надалi - Облiкова полiтика), положення яttоi застосовуеться i для
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iнститутiв спiльного iнвестування, активи яких знаходяться пiд управлiнням КУА,
визначасться наступний розмiри cyTTcBocTi:

- вiдображення статей фiнансовоТ звiтностi - l000,00 грн.;
- розкриття статей фiнансовоi звiтностi (окремих об'сктiв облiку, що налIIех(ать до активiв,

зобов'язань та власного капiталу) - 2 вiдсотки вiд валюти балансу;
- розкриття статеЙ 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'сктiв облiку вiд ix справедливоi
BapTocTi;

- визначення подiбних активiв - рiзrrиця Mixc справедливою вартiстю об'сктiв обмirrу не
повинна перевищув ати 70О/о.

!ля колtного iз звiтiв фiнансовоi звiтностi обираеться окрема база визначення кiльtсiсних
критерiiв i якiсних ознак cyTTcBocTi статей фiнансовоi звiтностi i дiапазон кiлькiсних критерiiв,
зокрема:

-для статеЙ балансу - базою е сума пiдсумку балансу, кiлькiсний критерiй cyTTcBocTi
визначаеться у розмiрi не бiльш 1 % вiд бази;

-для статей звiту про фiнансовi результати - базою е сума чистого доходу вiд реалiзацii
продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) iз визначенням кiлькiсного критерiю cyTTeBocTi у розмiрi не
бiльш 7 О/о вtдбази;'

-для статей звiту про рух грошових коштiв - базою е сума чистого рух грошових коштiв
вiд операцiйноi дiяльностi iз визначенням кiлькiсного критерiю cyTTcBocTi не бiльш 1, Yо вtд
бuзи;

-для статеЙ звiту про змiни у власному капiталi - базою е розмiр власного капiталу
пiдприемства iз визначенням кiлькiсного критерiю cyTTeBocTi не бiльше | О/о вiдбази.

3.6. Взасмозалiк
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, а в звiтi про фiнансовий стан

вiдображаеться згорнутий зzLтишок, якlцо КУА мае юридичне право здiйснювати залiк
вiдображених у звiтi про фiнансовий стан Фонду сум та мас HaMip або зробити взаемозалiк, 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 дозволяеться МСФЗ або вiдповiдним тлумаченням, при цьому TaKi випадки
окремо розкриваються в облiковiй полiтицi КУА, яка застосовусться для Фонду.

3.7. Порiвняннiсть iнформацii
По BciM сумам, вiдображеним у фiнансовiй звiтностi, в обов'язковому порядку

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

3.8. Превалювання cyTHocTi над формою
Облiк операцiй здiйснювався вiдповiдно до ix cyTHocTi, а не виходячи з юридичноi форми.

3.9. Рiшення про затвердження фiнансовоi звiтностi
Фiпансова звiтнiсть Фонду затверджена до випуску керiвником компанii з управлiння

активами 0З сiчня 2020 року. Hi учасники Фонду, Hi iншi особи не мають права вносити змiни
до цiеi фiнансовоi звiтностi пiсля ii затвердхtенFIя до випуску.

3.10. Звiтний перiод фiнансовоi звiтностi
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Звiтним перiодоп.r, за який формуеться фiнансова звiтлtiсть Фонду, вва}каеться календарний

piK, тобто перiод з 01 сiчня по З1 грудня 2019 року.

4. CyTTcBi положення облiковоi полiтики

4.1. Основа (або основи) оцiнки, застосована при складанrri фiнансовоi звiтностi
IJя фiнансова звiтIтiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноi собiвартостi, за винятком оцiнки

за справедливою вартiстю окреN4их фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 кФiнансовi
iнструп,tенти), з використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ 13

<Оцiнки за справедливою вартiстю>. TaKi методи оцiнки включають використання бiрхrових
котирувань або даних про поточну ри}Iкову BapTicTb iншого аналогiчного за характером
iHcTpyMeHTy, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливоТ
BapTocTi. Передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i зобов'язань визначаеться з

використанням наявноi iнформацiТ про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.

4.2. Загальнi по;rrrження щOл0 trблiкових полiтик
4,2,1. Основа формування облiкових полiтик
Облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика,

застосованi суб'сктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовоi звiтностi, МСФЗ
наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають зм.огу скласти таку фiнансову
звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцii, irrшi подii та умови,
до яких вони застосовуються.

Протягом звiтного перiоду при складаннi звiтностi Фонду застосовусться Облiкова
полiтика, розроблена та затверджена Щирекцiсю КУА (Протокол NЪ 110 вiд 31.|2.201'4 р.) та
Облiкова полiтика, розроблена та затверджена Щирекцiею КУА (Протоltол Nb 57 вiд
15.09,2019 р.) вiдповiдно до вимог МСБО 8 кОблiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та
помилки) та iншl.тх чинних МСФЗ.

4,2.2,Iнформацiя 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 дозволяе визначення категорii статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.

Змirrи в облiкових полiтиках в 2018 та 2019 роках що стосусться дiяльностi Фонду не

вiдбувалися.

4.2,3. Форма та tIазви фiнансових звiтiв Фопду
Перелiк та Ilазви форм фiнапсовоТ звiтностi Фонду вiдповiдають вимогам МСФЗ та

включае:
Баланс (Звiт про фiнансовий cTaIr) наЗI.12.2019 р.;
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 piK;
Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2019 piK;
Звiт про власний капiтал за 2019 piK;
Примiтки до фiнансовоi звiтностi за 2019 piK, стислий виклад облiкових полiтик та iнша

пояснIовальrrа iнформацiя.

4.2.4. Методи подання iнформацiiу фiнансових звiтах
Звiт про сукупний дохiд передбачае подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за

класифiкацiею, ос}Iованою на методi "фуrrкцii витрат" або "собiвартостi реалiзацii", згiдно з

яким витрати класифiкують вiдповiдно до ix функцiй як LIастини собiвартостi .Iи, наприклад,
витрат на збут або адмiнiстратив}Iу дiяльнiсть.
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Особливостi вiдображеIIня деяких статей у звiтах:
1) Баланс (Звiт про фiнансовий стан):
- заборговаIтостi I{YA перед Фондом, що включенi у Балансi до cTaTTi кIнша поточна

дебiторська заборгованiсть> (код рядка 1 155), вiдобрая<аються згорнуто;
заборгованостi Фонду перед КУА, що включенi у Балансi до cTaTTi <Iншi пото.rнi

зобов'язаtлня> (код рядка 1690), вiдображаються згорнуто;
2) Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд):
- KypcoBi рiзницi вiдобрахсаються згорнуто;
- iншi операцiйнiдоходи/витрати вiдобрах<аються розгорнуто;
- iншi фiнаrrсовi доходи включають HapaxoBaHi вiдсотки за депозитами, залишками на

поточному рахунку, вiдсотки за борговими цiнними паперами, фiнансовий результат за
операцiями РЕПО;

- доходи/ витрати за цiнними паперами вiдображаються розгорнуто у вiдповiдних
статтях кIншi доходи) та <Iншi витрати).

Представлення грошових потокiв вiд операцiйноi дiяльностi у Звiтi про рух грошових
'коштiв здiйснюеться iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкриваеться iнформацiя
про ocHoBHi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових ttоштiв. Iнформацiя про
ocHoBHi види грошових надход}кень та грошових виплат формуеться на пiдставi облiкових
записiв Фонду.

' 4.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTilyMeHTiB

4.3.1. Визнання
Вiдображення фiнансових iHcTpyMeHTiB у звiтностi регламентуеться МСФЗ 9 <Фiнансовi

, i нструменти >.

Керiвництво КУА визнас фiнаrrсовий актив або фiнансове зобов'язання Фонду у звiтi про
фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли суб'ект господарювання стас стороною договiрних
положень щодо цього iHcTpyMeHTa (п.3.1.1. МСФЗ 9).

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

"1.]..1 МС]t],ЗС}):

а) строк дii контрактних прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу закirrчусться,
' або

б) BiH передас фiнансовий актив, i ця передача вiдповiдас критерiям для припинення
визнання.

КУА передае фiнансовий актив Фонду тодi i лише тодi, коли BiH:
а) передае договiрнi права на одержаЕIня грошових потокiв фiнансового активу; або
б) зберiгае договiрнi права на отримання грошових потокiв фiнансового активу, але бере

Ira себе договiрне зобов'язаrrня сплатити грошовi потоки одному або кiльком одержувачам за
угодою, яка вiдповiдае умовам.

I{YA 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 lcoHTpaKTi, виконано, анульовано або строк його дii закiнчусться.

4.3.2. Класифiкацiя
Еý.цаq qд {fu i цс а лдý ýfi ф {qý *кg"р_вдё ý щх{_ tз.щ в
Згiллло h4tjС}З 9 KcllillartcclBi iллстрзl}.{еIIти)) Керiвництво КУД к.lt;rсифiкус iPillitl*colli ак,rивll

q}онд"ч яii TaKi, пlо ol1iTrKlтoTbcr{ у по.l(аjlь]I]оhr5l аfig ,за а},Iор,l]lт]зоlзаIiоIо coбiBa;rT,icт,To. atýo :зlл,

c rt l]atвOд.llиBtrrtl BapT,i cTtO н il ocrTcэ в i обOх т,аlсих rlигt ниrсiв :

ir) б iзrлес-лпсlлелi {Р Orlду j]Jrя ушраl]]r i шu;r ф i паrlсO}tиý{рt .lKl]иB,lý{}l ;
,I,a,

-:
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за piK, що закiнчився 3 1 грудня 2019 року
б) характеристик KOшTраKIlllrx (доr,овitrrrлих) I,рошоlrttх ttо,гокiв фiлrал,rсовоI,0 ilктиýу.
КУА застосов.yс лвi бiзнес-молелi для управлiння фiнансtlЕ}ими активаi\{}J Фонду:
- портфелъ iнвестиrliй. управ-пiння якlтм BiH здiйснк)€] :J метOю 0триL,{ання контрактних

(доrювiрних) грошсlвих ililTotciB,
-irор,rфе.lrь iнвестицiй Фонду. yttpaB,l,timrrя

реалiзацii зпtiн справелливсli. BapTocTi,
якилt КУА здiйсltлос з ý4еt,0ю ,rop:,iB;li 

л.;tя

КУА здiйснк)с переj(ласиф,iкаlliкl Bcix охOпJIсних вiдповiднl.iми lзlчliна:tди c|liHaHcoBTax itKTptBiB

r:одi й Jlише толi, iсtlли Bilt зл,tirпоr.: cBolo бiзллес-ý{оде]Iь уltрав;tiltлlя (liнartcilBиl\,1l.t активап{и.

K.rracвtфirtaцiH фiнаrrсових зсб*ý'нзаляь
l{YA класиф,iкус: Bci c}iiHaHcoBi :зсlбов'я:,tання Фонду яtt Tiltii, ш{0 у по::.{llльшоl\,{у сli{iнкlк-lться

:]а al,,1оp1]}1:]0l]?ll{Oю cilбiB;ipTic,l]I0. }iOрисl]уIOчись л,lетодtll\,{ еtjlек,гивнtlгil вiлсо,rка, iJii ви}.Iяткtr]\{

таких (11.4.2.1 МССDЗ 9):
а) фiнансовi зобов'язання за справедлI.Iвою вартiстю :з вiдображенняА4 результацl

пересllliнки у прибутrсу або :збитку. ',L'aKi зобов'я:зання" R Ton{y .lислi псэк,iднi фiнансовi
iллстlэуллеtrти. якi tl зобов'я:Jа},i},Iя1\4и" у trодаjlьшопау c:цittltlloTbcit за спра.IJед.тIиIзо!о BapTicr:lo;

б) фiллал.iсовi зобов'яза}Il,{я, що вижика.ють, KoJlи IIередаLIа фiнансового а,ктиву tte вiдttовiдас
критерiяьл для припинення визнання або колlт застосовуеться пiдхiл по.цаltыiтоТ участi;

в) логс:всlр,iв фiнансовоТ га;rантii;
r,) зобов'язilЕilя 1ладатl{ tloзику:lа вiдсоrlсtl}]oю cTitBKoIo, fiиiкtlоItl ltiж pl4iltto}]a.

КУА lie шроволи,ш llерекJlасифiкачii хtодIIих фiшалtсових зобов'язань (Dонлу.

4.3.3. ()цiик*фirtаt,хсовихак,r,ивiв
Пe]lýicrja оцiнка фiшал{сOвих attTi,lBiB

КУд triд .tac tlервiспого визIлаltллlя оцiлliос фiлаt.tсовий акгив Фошлу за irot"o сшравелJlиrrоrо

вартiстю через прибуток або збиток, Г:Iайкрашими дс)каза]чIL спраIJелливоТ BapTocTi фiнансового
.iнстlэумент.,l при первiснсlл,lу ви::}наннi с: за:зви.lаi.i цiна сlпераllii (тобто спраýедпива BapTicTb
:tадалlсli абсr одерхсаr,rоТ Kcl*lrrellcaцii МСФЗ 1З). Blrr:paTи на о:rерацiлtl, rтtо бе:зrrосередr,{ь0

ltов'язаtлi з rtрлtдбалtttяшr фiлlал.tсовоI*о а,ктиt}у, вiлллосят,ься до витра,l lIотOчIl0l,о шерiоду.

L llirIа,тъ ш а о ц i нк а ф i ýgý_щr_в_их а_lс.ти_в i в

Пiсля"шеlэвiсlttlгсl lзиl}цаi{Ilя КУА оцiллкlс (liпаt.tсовий актив Фоrллу:

а) за алtортизоваIl0}о coбiBap,ricTlo;
б) за справелливою вартiстю qерез прибутоlс або збиток.
Фiнансовий актив or{irrюrоTb :за аfo{Oрти:}oRi}нOю coбiBitpTicTк)" якпlо викOFIук)ться <rбидвi TaKi

уе,lови:
а) актив у,{рил'1ують в плоде;ri бiзшесу, tиe,ra якоi - .y,l,риIчIу}за}лIц акт,ивiв зад.lrя збиралlIля

ко}I]рактних гропIOвих пототriв ;

б) KOHTpaKTEIi (логовiрнi) уi\lIоRи фiнаrlсового активу передба.lакlть у певнi латр1

}Iiц.кOлittеIltlя грOшових rrtlTottiB, яtсi с JIише шOгашеuцям oсHOýl.{oT суми та cliJla,гolo вiлсlt.l,гttiв lla
нешогашелIу 0cНoijlry cyý,ry.

КУА застосоRу€: ло фiнанссlвих aKTT,rBiB Фонлу, якi сlrliнютоться за
собiва;этiстю виiч{Oги ill0д0 :tl.{eHIIJoHHfi KOрIIсHOOTi (п.п.5.5. М(]фЗ 9),

Фi1lztllcoBl,rй аtстив tlцirlKэKlTb за спралlелJlиIзою BaprlicTto, окlэiпt виrrzцrti.в, ко;rи
:за а,}.,tорl,изоваI{ою coбiBap,i,ic,rlo.

0сновото R}Iзначсння справслливоi BapTocTi с припупdення, пlо суб'скт гоополарювання дiе
бе:зперервл,ttl i не мас: Hi HitTvtip,v, Hi пirтреби ;тilсвiдувати чи суттеRсl скорOти,ги с:бс,яг cBcrcТ

дiяJrыiоgтi або злiйсrrювати оrtер;rцiю :}а шесilрияlltивих умOв. Oт>Kе, с]шраl]едjl!lва вар,гiсть t,te с;

cyh{c}Io, яку суб'ект госшодарIоtsашfiя с)лерхtав би (.1р1 оIIJIагив би) у lrplrMycoBiй olrepauii, llpp{

а},IортизоRаною

йсlru clцil.tKlKlr:b

10
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ýедоброl}iJiыiiй лiквiлацii sи шри шродffItу ошиOаýOго rtайtла. Про,ге сшравелJIива Bap,rio,lb

вiлображае кредитну якiсть iHcTpyMeHTa,
I--1ри оцiнцi (liнансових alcT1.1,BiB :з;I спраROдjIиROю BatpTioTK,l КУА виrtirррlстOву€] вс,тановленi

МСФЗ 1З <Оцiнlса сшрrll]елJlивоi BapTilcr:i> TaKi piBrli icpapxii сrrравел:lивtli BapTocr:i вiлtrовiдl,лсl
д0 виý,tог:

l piBeHb iepпpxii - активи, що п.iають котир,чвання (цiна котI{рування на активнсlь{у ринку), та
cITOcTepextyBaHi;

2 piBeHb ic,papxii -- aкT,иl]ll! щ0 I]e ý,taIOTb кOтирувань, а.це cшOcтepeжyBatti (':tряritо або
сlll0cepeлKoBalrCI];

3 piBeHb icpBpxii * акт}Iви. lцt] не i\{ають кOтирувань i не € опOстерен{уванL{ми (неь,tас ланих у
вiдкtrrитсlму лоступ i).

4.3.4. Оцiнка фirrансових зобов'язань
Первiсна оцiнка фiнансових зобов'язань
КУА пiд час первiсного визнання визначас фiнансовi зобов'язання Товариства як TaKi, якi

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 оцiнка фiнансових зобов'язань
Подальша оцiнка зобов'язань здiйснюетьст за амортизованою собiвартiстю.

4.3.5. Особливостi оцiнки деяких фiнансових активiв Фонду.
4.3.5.1 Борговi цiннi папери
I[*pBicHar оцiнка боргових цitтlтllх паперiв :lдii,iснкltlтъся вiлпсrвiлr*о виптrrг п. 4,3.З. l{иx

Пllt.lMit,tllt,
Полаrtьшrа оцiллка бopгoBitx цiнuих ш;rtrepiB здiйсtллосться за cIIpaBeд-rli.lBotcl вар,гiсr,tо у

зв'язtt,ч з "гиl\,I, п{0 упраRлiнлля rlrэртфелсл,t ilтвестицiй здiйснкlс:ться :з }ieTolo :горгiвлi лля
1rеалiзаrд i i :зм i н спраlзсilлr.Iво j BapTtlc,Ti .

Спрilвел;tttва в;l1этiсlт,ь бtlprriBtit,,cl цi1lt*tlt,ct rlarlepy tlцitlKrc,:Tl,c я :rа pTitriMmrbпl.tъ.r серед
opt,altiзa,topiB TopгiB. lla яки.ч оберl,ас,t,r,ся r,аtсий цitлллl.tй tratlip. офiцil:lrlил,r бiряtовиr,t KypeOfuI ца
лат,ч оrliнкэi ( l -й piBoHb icpapxil).

Справедлl.rва Ba;rTicTb llepiкaвHиx о6;liгаltiti YK;raiilTl (надалi-t)[JlilI), пtодо якi{х оргilнiзатrrззlr
r:оргiв }te lзсl,atl{о}]и;tи бiржtlвий кч;эо. t]!t:JIIачi}сться як сilрalt]ел.ilивi]. Balr,ricT,b" щсl p,cTallоlJjlto{::гbcr{

1lБУ па дат,у оllittки (1-rl piBettb ic:papxiT)"
LlI]Y вттзtтача€] спраRеллиRу BapTicTb ()lll{Ш з },Iе:го}о:

- лля вiдображення 0[}l{I I за справедлиRоI<l BapTicTKэ в с:блiку :зriдшо з МСФl];
- j{jlrt рOзкри,]]l,я iпdlормацii tllэtl сtlраведjrиlзу B;tpT:icTb ОВДП у звiттtilстi;
- дjlr{ оцiллttрt лостаl}{остi зас,r;rtriл :за оttерацiя\,iи з балtка.л,tи Украitли та фонлоir,t

гарантуваIrня вlсладiв фi,зичттт,тх осiб;
- як clpic:нTиp пiд .11g здiйснення опе;эаrlir1 :з кlrтliвлi-тlролажу OF}lЦi,
IJБУ ijltзltaltitc] tlllpat]el]лlrвy BapTicr,b ОВДП :]а l\,lето/lиltolсl, яка l]ItкJlrulellil у "Пtl;lялtс.r, оцiltltи

,за сшра.l]еl{JIи}JоIо ваlэ,гiот,rо цiллltl.tх шаrtеiэiв резлtдlелл,t,iв, Iцо rlеребуrзак-l,rь у B;tactlocтi
Ilаl{iоналr.т:lого банк_ч УкраТни або прийr.l;llо,гьсr{ HLт]\,l як забе:]lтечення Rиконатлtля :зобов'яза}Iь".
Методиrсir вiдпtlвiдас: вил,iогаN{ hzliтtлtitрсlлногtl 0танларту t}ittatTctlBc,li звiт1-1tlстi 1j} "{}цiнка
сшраl]едjII,IlзоТ lзарrlос,ri". OcшtlBclKl лаlлсli а,IетOлики с тtсl61,дtlл_ла KpиBl,ix безкуrrолтл,lоТ дrlхiлпtlст,i за
груilа]\,ttl ()ВýП: r,pat]ii.trla iлt,rеlrrtре,гацiя доtхjдltос,li оl{ллорiлл,tих безкуttолtллl,tх бopt,olltlx l1illllltx
паперiв з рiзттилслт перiолап,tи ло п{}I,аIIIення. liа,зовi кривi безкчпонноi лохiд1-1сl*тi бlдулотт,сrr
}"Iацiон;tльнрtл.t банrtо]\.t :]а держ;IRIII,Iп.I1,1 tэ6:liгitl{iяьти.
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Г,Iриплiтки до фiнансовоi звiтностi
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за piK, rцо закiнчився 3 1 грудня 2019 року
{'правел,;tивit вар,л,iс,гл, борr,олз*r,о цitллtоr,о fi;lllepy. що ll* t\4о)}ie бyти визлtаttеItа :]з l-tr piBllel,t

iс:раlзхiТ" оtliнюс:тl,сý ]] yра.х,ч}:]ilt{I+9]l\4 лr[ох(}.цлтост! ло пOгапIення вихоляtll-т iз зна.тет+ня ос:,аttt,lьrэТ

спр;tвOдj}],rвоТ варrос,гi такiiгtl п.}перy, IзI,{::iItат{снOю за l*M piBHeb,r iс:ра;эхiТ ('2- ii piBeHb ielpapxiT):

с пг

Д ----TJl 
* -------;;r--

j=I 
{J +.}'лгJ ЛЁ5 

il* J,лг) 
,":lfijl-t {l *.}'лг ] '-''- il* J,лг) 
J,jt,],

де Р-справедлива BapTicTb боргового цiнного паперу;

ум- дохiднiсть до погашення (оферти);
Ci - в€личина виплати (купонноi, амортизацiЙноi) у i-тиЙ перiод, грн.;
di - кiлькiсть днiв до |,2,... и виплати на дату розрахунку;
N - номiнальна BapTicTb або заJIишкова вiд номiнальноi BapTicTb цiнних паперiв, грн,;
dn - кiлькiсть днiв до дати погашення цiнних паперiв.
Ро:зрахунок лоходнOстi до погашеннял,лzздil"тсню€ться за навеленою форп,lулою в зворотнOму

пOрядку наблиittенил,tтt },{ате]иатичнtriми ]\,{отtlда]\,{,и ви,хOдяаiи i:з :]наl{ення Р, tцcl лilрiвнкlс:
ocTatilliti справедJ}Ltвi,Ёt Bapr:oc,li, ви:}шачешiй за 1-пt 1эiвt.iем iс;эархiТ, та лitти вс,I]al]tOвJIеIutя ,rакоi

вар,гооri.
С'праведлива BapTicTb бсlргового riiнного паперу, п{о не х,{оже бути визна.тена за l--M рiвнями

iераlэкii. tllliнкrс:ться :за 2-м ic;rapxiT (iцо l1,o b{iltoTb кOтируъань} але cпocTepex(,vBaнi) на пiлставi
liаланих alla:tiTtt,tttиx iIOяcHeItb /1эсllз'ясltешь фахiвцiв, що I\4a!OTb вiдrrовiдtti rсвалiфiкацit<l яlс

<Фахiвцi з IIитаIIь 1,rtpaB;riltrlя актиl]а,\,{и)). .

С)праведлива BapTicTb борговогсl l1iнного паперу, lцо не fulоже бути визна.тена за 1-п,t та 2-rT

рiвняr,tи iеlэархiТ, отliнюс:тъся 1]а нilведенOк) фqrмулокr, в якiй використOв,четься дсrходнiсть дсl
trог;}шення, po:]paxоBalta вихOдя,lлt iз iзIIачеgIiя Р, щ<э дорiвtллос fiOliередньtlТ сшрtlвсл:tивоТ

BapTocl,i або варt,остi rrридбаллIIя такогсr цiлlллоr,о tiашеру (З-й piBelrb iерархii),
С'праведлива BapTicTb боргових цiнних папсрiв, обiг яких зупинене або по яких оголопIено

дефсlлт, лорiвнкrс: нулк),

4.3.5.2, Iнструменти капiталу
llepB,icHa or{iHKa iHcTpyпTeHTiB капiталу Фонду здiйснкlс:ться:]а справедливотrr BapTicTKr.

Пода:lъша tlцiitKa itrcr:pytntellr:iB ttiltliTa;ry злitliснlоOIься за crlpal}eдjli{Bolо Bap,гicTlo че-реiJ

lrplrбyToK або зби,r,ок fiа лzllу оцiллки.
'Справедли,ва вартiстъ iнструпtеriтiв капiталу" що' сrбертак)тI]ся Hil о;эганiзоRаних ринкilх,

t,lцiллюс:ться :la шtiпiп,tаjlы.lим серел opгani:l;rropiB rюргiв оrЬiцiйлrиrrл бiрiковиir.i Kypcoi\{, щ0 сIOII}вся

Ila дату сlцittки (1-й piBerrb icpapxii).
Справедлlтва BapTicTb iнстlэу;ионту капiталу) rrIодо якого не вQтаноRленiтй бiр>rсtэвIтй Kyt]c?

j\,{ox{e оцiнкэватися ::ia BapTicTKэ, RcTaHOBjteHOK) не:]але;'rtниь{ оцiнкlвачеfr,I, яi{ll{о аlстуалънiсть
таltоТ tlцitltси пе гiрша за 30 ка;rелIлаl]LrI4х лллiв {1-i.i ;riBeilb iсрар,чii).

CttpaBeд",tltBa Bapтic,rb il.tcтpylceHту Kaltir,zury, визflаLIеuа за 1-rд piBl,ieM icpapxii, tлала:ti

назIIвасться "ринкова вартiстъ".
(Jправедлlтва BapTicTb iHcTpylяeHTiB lс;iпiталу, пlо перебувак_lтл; ,y бiржових списках

t,lрr,;*ii:з;tтсlрiв торгiв.lli ,i:a B;lpTicтb яки,ч }la да:r,у сlцiлliси tle },{оilte бути ви:злtаI{еIла як риt{кOва, аJIе

риfiкOлitl Bap,ric,r,b вllзrtачелtа ца ла,lу, rцrэ шеред.ус дагi оцiлlклt tte бi;tьше lliж lla З65 дi.riв.

доlэiвнюе останнiй рlтнковiтYт BapTocTi (2-й piBeHb icpapxii).
()цiнка iнструп.яентiв капiталу, шl0 но вlслtо.lонi до бi;эiковlтх cпTTclc,iB сlрганiзатоlriв тоlrгiвлi,

або у виIlадку вiлсутlrостi p1.lttlttlBclT BapTclcTi :].} останili З65 днiв (З-ti рiвеллъ i<;рар,чii)

здiйсItлос,гься }зиходяLIu iз LtacTKи l]Jiac}ioгo Karliтa:ly тaкoгo товарисlriа, що IIриIIала,с uа
вiдповiднlлй фiнансовr,тй актив на пiдставi рiчноТ фiнансовоi]звiтнtlстi н?} ocTaHHIo звiтну лату, а

у разу вiлсутнt;стi до дitти, пOдання :зBiTHclcTi 'I clBapllcTBa на :rатвердження? пlrомiхсноi

ф iпаtтсовоi звiтtltlстi.
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Приплiтки до фiнансовоi звiтностi
ПНЗIФ (оТП IHBecT-l-> Тоts кКУА (оТП Капiтал>

за piK, що закilлчився 3l грудня 2019 року
Ol,tiпtta чi!сl,кtt Ii,fOBapи*,],Bi з oбl,te;t;ellt]Iо вiлttоlзi/tа.liыtiсглсr зj{iйсlллос:"tlэс.1l ,lilltо}li ]зLlхl]jlя{-iи iз

rIвс:гк1,1 tJ-ililсн{}го tсапiта;lу l,,;}]t01]0 товаi]ис:гRа. II{о припадас на вiдповiдlниi.1 фiнал+ссlнlтi,i актив на

Спр;rrrел;lttв;r в;llэтiс,гь i1lc,гlrvп.tttt,гy, ltitttiTa;t_v, що *tiJl:iдас,r,ьсrt з аlсцiй, tlбiг яttих зуtitлпеtlе, або
tlаtiЪ 1.1р16,11ок),rоваlэис,lj]" rцOдо яких рOзttоrjа,lо проце;;уру баurсро,lст,lirl. лорiвнлос Hy;llo.

4.З.5.3. Щебiторська заборгованiсть
Щебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являс собою коIIтрактне право

отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'скта господарювання або
iншими словами дебiторська заборгованiсть - це договiрнi вимоги, пред'явленi покупцям та
iншим особам на отримання грошових коштiв, ToBapiB або послуг.

Щля цiлей фiнаIлсовоi звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкусться як поточна
(отримання очiкуеться протягом поточного року або операцiйного циклу) або як довгострокова
(дебiторська заборгованiсть, яка не може бути класифiкована як поточна).

Щебiторська заборгованiсть класифiкуеться як дебiторська заборгованiсть, яка виникае за

реалiзованi в ходi здiйснення звичайноi господарськоi дiяльностi товари i послуги та iнша
дебiторська заборгованiсть.

Щебiторська заборгованiсть визнаеться у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли
Фонд стае стороною контрактних вiдношень щодо цього iHcTpyMeHTy та набувае юридичне
право одержати грошовi кошти.

Первiсна оцiнка дебiторськоi забоfгованостi здiйснrос,r,ься за справедливою вартiстю; яка
дорiвнюе BapTocTi контракту.

Первiсна оцiнка довгостроковоi дебiторськоi заборгованостi здiйснюеться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi погашення, тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових
потокiв на дату оцiнки.

Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторськоi заборгованостi здiйснюеться за
амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.

Поточну дебiторську заборгованiсть без встановлення ставки вiдсотка КУА оцiнюс за
договiрною сумою, якщо вплив дисконтування с несуттевим.

В подальшому I{YA на кожну звiтну дату оцiнюс кредитний ризик, що розраховуеться у
випадку iснування конкретних фактiв щодо ризику непогашення заборгованостi конкретним
дебiтором

4.З,5.4. Зменшення корисностi (визнапня очiкуваних кредитнихзбиткiв)
Мета встановлення вимог щодо зменшення корисностi полягае у визнаннi очiкуваtrих

кредитFIих збиткiв за весь строк дii за BciMa фiнансовими iнструментами що оцiнюються за
амортизованою вартiстю, за якими вiдбулося значне зростання кредитного ризику з моменту
первiсIrого визнання (незалеrкно вiд того, .rи вirr оцiIrюсться на iндивiдуальнiй, чи на груповiй
ocHoBi) з урахуванням yciei обгрунтовано необхiдноi та пiдтверджуваноi iнформацii,
вклIочаючи прогнозну iнформацiю, шляхом визнання резерву пiд збитки для очiкуваних
кредитних збиткiв.

Загальний пiдхiд - модель оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв (стадii життсвого циклу)
наступний:

Стадiя Кредитнлtй ризик ознаки Перiод
Оцiнка очiкуваних
кредитних збиткiв

1 Низький:
лсреduпlнuй рuзuк l!e
зазнав зна|tноzо
зросmанLlя з момеllпlу
tlepBicHozo вllзна ll Hrl

u Biлcyтttic,I,b сlзttаtt 2-оТ т,а

3 -oi cтrr;riT.
ý l]():]Hчil.],I1,1l1.1K l:t

l tайблtлiriч iii перспсtсt,t,I tзi плас:

с,t,абi,,I t,t l,r, з iLirгt li cтt, l]Ll к()I lу ]:]?i]гlt

пllt-tl:iнятi rta ссбо зобов'язаttня .

аналiз12
мiсяцiв

0,00l %
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Приплiтки до фirrансовоi звiтностi
ПНЗIФ коТП IHBecT*> ТоВ кКУА i<отп Капiтал>

зl 2019за шIо закlнчився дня ,UI(

а fiерсItскIиI]t{ мож!"гь. аJе
lle сlбOв'язксrllсl, зt,tlлзитrл Гtt)r,o

з,llа:гпiсt,t, ]10 LiIiк0I,1ttl,Il{я

зобов'язань

2

Середнiй:
зllа|lне зросll1ання
креdчпtноео рuзuкуl

о з зI\,llна, зовIппIl,tlх

риI,пiO|зих показltлtкiв l(ре,цt{l,пOгo

рrlзIrку,
е I,teпt]BHrlЁI rlлагiiк
i час,гкt]ве ltl{l(OtI9,I{Ilя yl!l0B
jlOг(]I]0р,\,

о lta.I{?u{il I,Ie uOвI{а

ilкЬсruпlацiя ill]o поз!lчвjIllнико

аналiз всього
ж14ттсвого

циклу
iHcTpyMeHTa

5%

J

Високий:
креdumlt о-знet1iненi

ф iH анс oBi alo11чlтll

r знаr{нi фiнанссlвr
rру;цlсl п,li фi н a1.1 ccl во го i пcr:py,ir,t еl,rга

э 21е(lолr:
о пoяl]a iilroBipt,rc-lc,t,i

iнформацii прсl банкрlтство або

реорг:ir,riзаIrii K0I.11,paI,,e1,I1,a,

о час,гк0l}е ltt{li()на,I,11,1я уN{OB
jlог()l]ору

аналiз вQього
життсвого
циклу
iHcTpyMeHTa

вiд 5 до 100%

4.4. Грошовi кошти та ikHi еквiваленти
Облiк грошових коштiв та ix еквiвалентiв регламентусться МСБО 7 кЗвiт про рух грошIових

коштiв) (МСБО 7).
Грошовi кошти включають в себе грошi на поточних, депозитних рахунках Фонду.
Актив е грошовими коштами чи еквiвалентами грошових коштiв (як визна.rено у МСБО 7),

якщо немас обметtень щодо обмiну чи використання цього активу для погашенFIя зобов'язання
принаЙмнi протягом трьох мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

Еквiваленти грошових коштiв - KopoTi(ocTpoкoBi, високолiквiднi вкладення, якi вiльно
Itонвертуються в заздалегiдь вiдому суму грошових коштiв i хараrtтериз}тоться незначпим

ризиком змiни ii BapTocTi.
Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання i продаж довгострокових активiв, а такоя( iнших

irлвестицiй, якi не е еквiвалентаN.{и грошових tсоштiв.

Щепозити/грошовi кошти на поточних рахунках у разi пiдвищення ризику лiквiдностi (rre

повернення ) пiдлягають перекласифiкацii.

Щепозити в банках у разi не можливостi дострокового отримання грошових коштiв на
поточний рахунок не е еквiвалеFIтами гроrLIових коштiв та Iшасифiкуються як фiнапсовi
iнвес,гицii, що оцiнюються за амортизоваFIою вартiстю.

Первiсна оцiнка грошових Iсоштiв та ik еквiвалеrtтiв здiйснюсться за справедливою
BapTicTlo, яка дорiвнюе Тх номiнальнiй BapTocTi.

Первiсна та подальша оцiнка грошових коlптiв та ix еквiвалентiв в iноземнiй валIотi
здiйснюеться у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку Украiни.

Подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе iх
rIомiнальнiй BapTocTi.

Подальша оцiнка еквiвалеIттiв грошових коштiв, предотавлених депозитами, здiйснюеться за

амортизованоIо собiвартiстю.
КУА вiдносно банкiвських депозитiв Фонду мас наступну модель розрахуFIку збитку вiд

знецilлення фiнансового активу:
- при розмitценнi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйFIий piBeнb рейтингу

uaAAA, uaAA, uаА, uaBBB та банItи, що маIоть прогноз "стабiльний), що приавоюеться

рейтиtлговими агентствами, якi BHeceHi до Щерлtавного ресстру уtIовноважених реЙтингових
агентств НКЦПФР) на дату розмirцення KorшTiB резерв збиткiв розраховуеться в залежностi вiд
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Примiтки до фiнансовоi звiтtлостi
ПНЗIФ (оТП IHBecC*> ТоВ (КУА (оТП Капiтал>

за piK, rцо закiнчився 3 1 грудня 2019 року
строку та умов розмiщення (при розмiпденнi вiд 1 до 24-х мiсяцiв - розмiр резерву збитку
складас 0,001%, бiльше 2 poKiB - \0%);

- при розмiщеtлнi 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 розраховусться у розмiрi вiд 10% до 100% вiд суми вкладу в залеrкностi в

розмiру ризикiв.
У разi обмелtення права використання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, у

випадку призначення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоi адмiнiстрацii) цi активи Фонду
можуть бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення
про лiквiдацiю банкiвськоi установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв,
визнання ix як активу припинясться ix BapTicTb вiдобратсаеться у складi збиткiв звiтного
перiоду.

4.5. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
Вiдповiдно до cTaTTi 141.6.1. Податкового кодексу Украiни <<звiльняються вiд

оподаткування кошти спiльного iнвестування, а саме: кошти, BHeceHi засновниками
корпоративного фо.rду, кошти та iншi активи, зал5.,rенi вiд учасникiв iнституту спiльного
iнвестування, доходи вiд здiйснення операцiй з активами iнституту спiльного iнвестування,
доходи, HapaxoBaHi за активами iнституту спiльного iнвестування, та iншi доходи вiд
дiяльностi iнституту опiльногti iнвестування (вiдсотки за позиками, оренднi '(лiзинговi)
платежi, роялтi тощо)>.

Отясе, Фонд не е платником податку на прибуток, втрати з податку на прибуток (суму
витрат з поточного та вiдстроченого податкiв) не розраховуються.

4.б. Облiковi полiтики щодо забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Фонд мае теперiшню заборгованiсть (юридичну або

конструктивну) внаслiдок минулоТ подii, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, Hixc
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття pecypciB, KoTpi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

Щля покриття витрат за поточний piK, а саме витрат на аудиторськi послуги по перевiрцi
достовiрностi фiнансовоi звiтностi Фонду за поточний piK, КУА створюе забезпечення
(резерв) на пiдставi погодя(ених витрат на поточний piK Наглядовою радою КУА.
Нарахування резерву здiйснюеться щомiсячно в останнiй робочий день мiсяця пропорцiйно
вiд погодженоi BapTocTi послуг. Ifi витрати включаються до складу кАдмiнiстративних
витрат) Фонду.

4.7. Iншi застосованi облiковi полiтикил що € дореtIними для розумiння фiнансовоТ
звiтностi

4.7.1 Щоходи та витрати
Дохiд це збiльшення економi.tних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi

надход)Itення чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань,

результатом чого с збiльшення LIистих аrстивiв, за винятком збiльшення, пов'язаного з
внесками учасникiв.

Дохiд визнаеться у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та
критерiям визнання. Визнання доходу вiдбувасться одночасно з визнанням збiльшення активiв
або зменшення зобов'язань.

Дохiд вiд продоtсу фiнансових iHcTpyMeHTiB, iнвестицiйноi HepyxoMocTi або iнших активiв
визнаеться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix наведених далi умов:

]:-G,": ,f-q
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi

ПНЗIФ коТП IHBecT*> ТоВ (ii(YA коТП Капiтал>
за piK, ш]о закiнчився 31 грудня 2019 року

а) Фонд передав покупцевi cyTTeBi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на

фiнансовий iHcTpyMerrT, iнвестицiйну HepyxoMicTb або iншi активи;
б) Hi за Фондом, lIi за учасниками Фонду не залишасться подальша yLIacTb у формi, яка

зазвичай пов'язана з володiнлlям, чи ефективним коЕIтролем за проданими фiнапсовими
iнструмелIтами, iнвестицiйною нерlхомiстю або iншими активами,

в) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
г) ймовiрно, що до Фонду надiIlдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiсю;
д) витрати, якi були або булуть поFIесенi у зв'язку з операцiею, моя(IIа достовiрно

оцiнити.
Дохiд вiд наданrIя послуг вiдображасться в момент виникненЕIя незалежIIо вiд дати

надходження коштiв i визIrачасться, виходячи iз ступеня завершеностi операцii з надання
послуг на дату балансу.

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

чи амортизацii активiв або у виглядi винишIення зобов'язань, результатом тIого с зменшення
чистих активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визrrаченню та
одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.

Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надаIоть
майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiею мiрою, якою майбутrri економiчнi вигоди не
вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.

Витрати визнаються у звiтi про прибуткI.I та збитки також у тих випадках, коли виЕIикають
зобов'язання без визнання активу.

Витрати, понесенi у зв'язку з отрип{анням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й
вiдповiднi доходи.

4,7,2. Операцii з iноземпrою валIотою
Операцii в iноземнiй валютi облiковуються в уIсраТIrських гривFIях за офiцiйним курсом

обмiну Нацiонального банку Украiни на дату проведення операцiй.
MoHeTapHi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валIотах, перерахов}тоться в

гривню за вiдповiдними курсами обмir-iу НБУ на дату балансу. HeMoHeTapHi cTaTTi, якi
оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в itlоземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату
операцiТ, HeMoHeTapHi cTaTTi, якi оцirrюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi,
вiдобраiкаються за курсом на дату визнаLIепня справедливоi BapTocTi. KypcoBi рiзIлицi, що
виникли при перерахунку за моI]етарними статтями, визнаIоться в прибутrtу або збитку в тому
перiодi, у якому воtIи виникаIоть.

Фонд використовував обмiннi

Гривня/1 долар США
Гривня/1 евро

курси на дату балансу:

31.12.2018 з1.12.20|9
2],688264 2з,6862
з|,7|4|з8 25,80в517

4,'7.3, YMoBHi зобов'язання та активи
КУА не визнас yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Фонду, Iнформацiя про

умовне зобов'язання розкриваеться, якщо мо>rtливiсть вибуття pecypciB, якi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, не е вiддаленою. КУА не визFIас yMoBHi активи Фонду. Стисла iнформашiя
про умовний актив розкрива€ться, коли надходя(ення економiчних вигiд с ймовiрним.
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ПНЗIФ коТП'Iнвест+> ТоВ (КУА коТП Капiтал> |

за piK, що закiнчився З 1 грудня 2019 року
5. OcHoBHi припущенняо оцiнки та судження
При пiдготовцi фiнансовоi звiтностi Фонду КУА здiйснюе оцiнки та припущення, якi мають

вплив на елементи фiнансовоi звiтностi Фонду, грунт}.Iочись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях,
розроблених KoMiTeToM з тлумачень мirкнародноi фiнансовоТ звiтностi. Оцiнки та судження
базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються
обГрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансовоТ BapTocTi
активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва КУА
iнформацii про поточнi подii, фактичнi результати Mo)IiyTb зрештоIо вiдрiзнятися вiд цих
розрахункiв. Областi, де TaKi судження е особливо ва}кливими, областi, що характериз}.ються
високим piBHeM складностi, та областi, в яких припуtцення й розрахунки мають велике
значення для пiдготовки фiнансовоi звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.

5.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Якщо немае МСФЗ, який конкретно застосовуеться до операцiТ, iншоi подiI або умови,

керiвництво КУА застосовуе судження пiд час розроблення та застосування облiковоi
полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних
рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:

подае достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки
Фонду;

вiдображае економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не JIише юридичну
форму; 

: l

- с нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;- с повною в ycix суттсвих аспектах.
Пiд час здiйснення судження керiвництво КУА посилаеться на прийнятнiсть наведених далi

джерел та враховус iх у низхiдному порядку:
- вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
- визначення, критерii визнання та концепцii оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та

витрат у Концептуальнiй ocHoBi фiнансовоi звiтностi.
Пiд час здiйснення судження керiвництво КУА враховуе найостаннiшi пололсення iнших

органiв, що розробляють та затвердя(ують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну
основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi
практики, тiею мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

Операцii, що не регламентуються МСФЗ Фондом не здiйснювались.

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

ринках, розраховусться на ocHoBi поточноТ ринковоi BapTocTi на момент закриття торгiв на
звiтну дату. В iнших випадках оцiнrса справедливоi BapTocTi грунтуеться на судженнях щодо
передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуточоТ економiчноi ситуацii, ризикiв,
властивих рiзним фiнансовим iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13
<Оцiнка справедливоi BapTocTi >.

5.3. Судження щодо змirI справедливоi BapTocTi фiнансових активiв
Керiвництво КУА вважае) що облiковi оцiнки та припущення, якi мають cTocyFIoK до оцiнки

фiнансових iHcTpyMeHTiB Фонду, де ринковi котирування не доступнi, с ключовим дх(ерелом
невизначеностi оцiнок, тому що:

- вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки
базуються на припущеннях керiвництва tцодо вiдсоткових ставок, волатильl*остi, змiн
валютних KypciB, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки
iHcTpyMeHTiB, а також специфiчних особливостей операцiй; та
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- вплIlв змiни в оцiнках IIа активи, вiдобраrтtенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на

доходи (витрати) може бути зна.rним.
Якби керiвництво КУА виItористовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,

волатильностi, KypciB обмiну валют, кредитного рейтингу KoHTpaгeHTa, дати оферти i
коригувань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових
iHcTpyMeHTiB у разi вiдсутrrостi ринкових котирувань мала б iстотний вплив rrа вiдображений у
фiнансовiй звiтностi .Iистий прибуток та збиток.

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

5.4. Судження Iцодо очiкуваних TepMiHiB утримування фiнансових iHcTpyMeHTiB
Itерiвництво I(YA застосовус професiйне судження щодо TepMiHiB утримання фiнансових

iI-tcTpyMeHTiB Фонду, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим
питанням rрунтуеться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHTy, його прибутковостi й
динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi MoxtyTb бути пов'язанi з

призупиненням обiгу цiIrних паперiв, що не е пiдконтрольним керiвництву КУА фактором i
може суттево вплинути на оцiнку фiнансових iHcTpyMeHTiB Фонду.

5.5. Судження щодо виявлення ознак знецiнепня активiв
Вiдносно фiнаноових аr<тивiв, якi оцiнюються за амортизованоIо вартiстю, КУА. на дату

виникнення фiнансових активiв Фонду та на кожну звiтну дату визначас piBellb 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 зrrачному збiльшеннi кредитного ризику/для кредитно-
зlлецiнених 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
зростае ще до того, як фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим або буле помiчено iншi
чинники затримки платетtiв, що о специфiчними для позичальника, (наприклад, здiйснення
моди фiкацii або реструктуризацii).

Itредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вва}каеться низьким, якlцо фiнансовий
iHcTpyMeHT ма€ низький ризик настання дефолту, позичальник мас потрIснiй потенцiал
виI<оIIувати овоi договiрнi зобов'язаttня щодо грошових потокiв у коротItостроковiй перспеiстивi,
а несприятливi змiни в економiчних i дiлових умовах у довгостроковiй перспективi мохtуть
знизити, але не обов'язково здатнiсть позичальника виконувати cBoi зобов'язання щодо
договiрних грошових потокiв.

Фiнансовi illcTpyMeHTи не ввarкаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на
пiдставi того, що ризик дефолту за ними с нижчим, HirK ризик дефолту за iншими фiнаноовими
iнструментами Фонду або HiiK кредитний ризик юрисдикцii, в якiй Фонд здiйснюе дiяльнiсть.

Очiкуванi кредитнi збитки за весь cTpolt дii не визнаються за фiнансовим iHcTpyMeHToM
просто на пiдставi того, що BiH вI]ажався iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у
попередньому звiтному перiодi, але не вважаеться таким станом на звiтну дату. У такому
випадку I{YA з'ясовус, чи мало мiсце зFIаLIне зростання кредитного ризику з моменту первiсного
визнання, а отже чи постала потреба у визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дii.

Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування КУА щодо кредитних збиткiв
Фонду.
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6. Розкриття iнформацii щодо використання справедливоi BapTocTi

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

КУА здiйсЕюе 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.

б.2. PiBeHb icpapxii справедливоi BapTocTi, до якого належать оцiнки справедливоi
BapTocTi.

Щля цiлей фiнансовоi звiтностi оцiнки справедливоТ BapTocTi розподiляються за rсатегорiями
на PiBHi 7, 2 або 3 у залежностi вiд того, наскiльки вхiднi данi, використанi для оцiнок
справедливоi BapTocTi, пiддаються спостереженню, i ваrrtливостi таких вхiдних даFIих для оцiнки
справедливоi BapTocTi у чiлому, якi MorKHa викласти таким чином:

-j

:
-1= J/

класи актпвiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедлшвою
вартiстю

Методики оцiнювапня
Метод
оцiнки

(ринковийо
дохiднийо

витратний)

Вихiднi данi

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

Ринковий Офiцiйнi курси НБУ

Борговi цiннi
папери (облiеацii
BHylltpiu,tltboi' ,,

dерэtсавttoi' позuKu)

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

Ринковий,
дохlднии

Офiцiйнi бiртtовi курси
органiзаторiв торгiв на
дату оцiнки,
котирування
аналогiчних боргових
цiнних паперiв, у разi
вiдсутностi iнформацiя
з сайту НБУ

Iнструменти
капiталу

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

Ринковий Офiцiйнi бiрхtовi курси
органiзаторiв торгiв на
дату оцiнки, за
Ьiдсутностi
визначеного бiрrко.вого
курсу на дату оцlнки,
використовусться
остання балансова
BapTicTb, цiни закриття
бiртtового торгового
дня. У разi вiдсутностi
бiржових KypciB
використовуеться будь-
яка вiдкрита та
доступна iнформацiя,
чи застосовуються iншi
методи оцiнки
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ПНЗIФ (оТП IHbecT+> ТоВ KIdYA ((оТП Капiтал> |

за piK, шо закiнчився 31 грудня 2019 року. ВхiдIli даI,Ii Рiвпя 1 являють собоiо цiни котирування (без rсоригуваIrня) на активних

ринках на iденти.rнi активи або зобов'язаI,IFIя, до яких керiвництво КУА мох(е мати доступ на
дату оцiнки;

. Вхiднi данi Рiвня 2 являтоть собою вхiднi данi (oKpiM цiн котируваI-Iня, вiднесених до
Рiвня 1), якi MoжFIa спостерiгати для активу чи зобов'язання, прямо або опосередковаI-Iо; та

. Вхiднi данi Рiвня 3 являють собою вхiднi данi для активу чи зобов'язання, яких немае у
вiдкритому доступi:

6.3. Перемiщепня мiж рiвнями icpapxiT справедливоi BapTocTi.
У 2018 та 2019 роках переведень Miltt 2-мта 3-м рiвнями icpapxii справедливоiвартостi не

вiдбувалося.

б.4. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 <Оцiнка справедливоi вартостil>.

Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з ix балансовою вартiстю
наступна :

I,и0.

Найменування
Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

з1.12.20t9 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Фiнансовi активи, якi оцiнюtоться
за справедливою BapTicTto

з,l 2в2 21 з9з з,7 2в2 27 з9з

Грошовi кошти 4601 22 4б01 22

Керiвництво КУА вважас, що наведенi розкритrя щодо застосування справедливоi BapTocTi
е достатнiми, i не вважае, що за межами фiнансовоi звiтностi залишилась будь-яка суттева
iнформацiя п{одо застосування справедливоi BapTocTi, яка може бути корисною для
користувачiв фiнансовоТ звiтностi Фонду.

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

7.1. Щодаткове розкриття iнформацii статей Звiту про фiнансовий стан
7 .l.|. Щебiторська заборгованiсть
Визнання та оцiнка реальrrостi дебiторськоI заборговаrrостi у перiодi, що перевiрявся,

проводились вiдповiдно до МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти)). .Щебiторська заборгованiсть з

деталiзацiею за кожною групою для розумiння звiтностi користувачами мае FIаступний склад.

i-:1-:
-:

гис. грн.
класt.t активiв
та
зобов'язань,
оцiнених за
справедлI.rвою
вартiстю

1 piBeHb
(Ti, що мають
котирування, та
спостережуванi)

2 piBeHb
(Ti, що I:Ie мають
котирувань, але
споотереясуванi)

3 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань i не €

спостережуваними)

Усього

2019 201 8 20]l9 2018 2019 201 8 2019 2018

.Щата оцiнкl.r з1.12,19 з1.12.18 3 1.12.19 31.12.18 з1.12.19 з 1.12.1 8 з1,12.19 3 1 . 12.18

Фiнансовi
активи, якi
оцiнюються за
справедливою
вартiстю

з7 282 27 з9з з7 282 27 з9з

Грошовi
кошти

4 60l 22 4 601 22
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Примiтltи до фirrансовоТ звiтностi
ПнЗIФ коТП IHBecT*> ТоВ (КУА коТП Itапiтал> t

за piK, що закiнчився З 1 грудня 2019 року
н.

Станом на 31.12.2018
заборгованостi. Щебiторська
нижче.

р. та З111'2.2019 р. Фонд не
заборгованiсть за строками

мав довгостроковоi дебiторськоi
погашення наведена у таблицi

Найменування Всього на
кiнець року

Щебiторська заборгованiсть за
стDоками погашення" тис. гDн.

до |2
мiсяцiв

вiд 12
мiсяцiв до
18 мiсяцiв

ви 18
мiсяцiв
до 36

мiсяцiв
3 12.2018 р.

Щебiторська заборгованiсть з

розрахункiв з нарахованих доходiв за

депозитами
452 452

Щебiторська заборгованiсть за
депозитарнi послуги

1 1

3 t2.20l9 р.

Щебiторська заборгованiсть з

розрахункiв з нарахованих доходiв за

депозитами бз9 бз9
Щебiторська заборгованiсть за

депозитарнi послуги 4 4
Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть, що пов'язана з

додатковою емiсiею Фонду 92 92

Станом на31.|2.2019 р. вiдсутнi KoHKpeTHi факти щодо ризику непогашення заборгованостi
конкретним дебiтором.

Кредитний ризик щодо дебiторськоi заборгованостi визначений як низький. Розмiр
кредитного збитку е несутт€вим, тому коригування BapTocTi дебiторськоТ заборгованостi не
проводилось.

Iнша iнформацiя) яка пiдлягае розкриттю вiдповiдно до вимог МСФЗ 7 кФiнансовi
iнструменти: розкриття iнформацii>, не розкриваеться у зв'язку Ti вiдсутrrостi.

7.1.2, Фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з визЕаIIням
переоцiнки у складi прибутку/збитку.

,Що фiнансових активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки
у окладi прибутку/збитку, керiвництво КУА вiдносить iнвестицiТ Фонду в облiгацiТ щодо яких
мае HaMip продати протягом операцiйного циклу.

н.

тис.

Стаття 31.12.2019 р. 31.12.2018 р.

Щебiторська заборгованiсть з розрахункiв з нарахованих
доходiв за депозитами

бз9 452

Щебiторська заборгованiсть за депозитарнi послуги 4 1

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, що пов'язана з

додатковою емiсiею Фонду
92

Всього
(ряdок 1 130+ ] 110+ 1 155 Звiпlу пtэо фiнqнсовuй спlан)

735 453

2|

тис.
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ПНЗIФ <отп IHBecT*> ТоВ (кУА коТП Itапiтал> i

за piK, п{о закiнчився 31 грудЕIя 2019 року
Пiсля первiсного визI]ання облiгацii оцiнюються iх за справедливою BapTicTTo. Результати

вiд змiни справедливоi BapTocTi цього фiнансового активу визнаються через прибуток або
збиток.

Справедлива BapTicTb облiгацiй, якi BHeceHi до бiртtового списку, оцiнюоться за
мiнiмальним бiржовим курсом органiзатора торгiвлi.

тис.

Щiнний папiр 31.12.2019 р. 31.12.2018 р.

АкцiТ украТнсьtсих eMiTeHTiB 5 252 4 489

IJiHHi папери, погашення та отримання доходу за якими
гарантовано Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни

32 030 22 904

всього iнвестицiй
(з 7эяdл;а l l(i0 Бa.,tct1l1:y (!}r;iпtlt пssо c|litlttltctlBъtй сtэtспt)

37 282 27 393

Щетальна iнформацiя про iнвестицii Фонду у цiннi папери (вид цiнного паперу, piBeHb
листингу, рейтингова оцiнка, тощо) станом наЗ1.12.2019 р, наведена нижче.

Вид цiнних
папсрiв

Itод за €ДРПОУ
спliтснта (або

iдеllтп фiкацiit ни il
код (llбMep)

нсрезпдепта в краiпi
резпденцii)

PiBeHb лiстингу
котирувального списку
бiрlкового реестру, до

якого включено цiнпий
папiр

I'elilllll гова
оцiнка
цitlltого
папера

епtiтспта

II аl-tпl снl,ван ня
Itрелп,гIlого
ilгсIIтства.

,IKII]ll

ПРПСВОСIIО

рсiiтпнгову
оцiнку цiнипх

папсрiв
епriтента

Справед.ппва
BapTicTb

(тпс. грп.)
Кiлькiсть (шт.)

Акцii
1,KpaTttcbKllx

епtiтен-гiв
l 4з05909

PiBeHb лlлстинry 0,
ПЕРСПЕКТИВА; PiBeHb
лис,гI{нry 0, ПФТС; PiBeHb
листинry 0, УБ

5 252 l2 311 190

облiгацii
внутрitпньоi
дерлtавноi

tlозl,tкI,t YKpaTHll

l 3480

PiBeHb листtlнry 1, ПФТС;
PiBeub листинry l, УБ;
PiBeHb л1.lстlлнry 1,

ПЕРСПЕКТИВА

чаВВВ
Standaгd &

Poor's
32 030 29 060

i_{iHHi папери
Облiковlтоться за

утримуються дJUI продажу та мають короткостроковий TepMiH обертання.
справедливою BapTicTIo за першим piBHeM icpapxii справедпивоi BapTocTi.

тис. грн.

Класи aKTllBiB та зобов'язагtь, оцiнених за
справедливою вартiстю

1 piBeHb
(Ti, що мають котируванrш, та спостережуванi)

Щата оцiнки з|.12.|9 з 1 .12,1 8

Фiнансовi it"tвестицii, якi оцiнtоються за
справедливою вартiстю

з,7 282 2,7 з9з

,Щоказами вiдсутностi зменшення корисностi фiнансових iнвестицiй Фонду е:

- виписка вiд ЩепозитарFIоТ установи Акцiонерне товариство "Пiреус Банк МItБ", з

paxyrlкy в цiнних паперах: цiннi папери, станом на 31 .\2.20|9 р. облirtовуються }Ia рахунку -

<I]iHHi папери, заблокованi для торгiв),
- Вiдсутнiсть озна.rених юридичних осiб - eMiTeHTiB цiнних паперiв в peecTpi НКIJПФР, як

таких, що мають ознаки фiктивностi та банкрутства, що пiдтвсрджус вiдсутнiсть факторiв, rцо
б ставили пiд cyMHiB платоспроможнiсть Iоридичних осiб - eMiTeпTiB цiнних паперiв.
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Примiтltи до фiнансовоi звiтностi
' ПНЗIФ (оТП IHBecT*> ТоВ (кУА (оТП Капitал>

за piK, rцо закiнчився 3 1 грудня 2019 року
Методика оцiнки справедливоТ BapTocTi цiнних паперiв Фонду, результати якоi

вiдображасться у фiнансовому результатi вiд переоцiнки цiнних паперiв Фонду та
застосовуеться кожного робочого дня9 наступна:

Справедлива BapTicTb налех(них Фонду цiнних паперiв, що обертаються бiльш як на однiй
фондовiй бiржi, при розрахунку оцiнюеться за найменшим з бiрхtових KypciB, визначених та
оприлюднених на коя(ному з органiзаторiв торгiвлi.

Справедлива BapTicTb боргового цiнного паперу оцiнюсться за мiнiмальним серед
органiзаторiв торгiв, на яких обертасться такий цiнний папiр, офiцiйним бiрiковим курсом на

дату оцiнки (1-й piBeHb iepapxii),
Справедлива BapTicTb деря(авних облiгацiй, щодо яких органiзатори торгiв не встановили

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

Справедлива BapTicTb боргового цiнного паперу, що не може бути визначена за 1-м piBHeM
iepapxii, оцiнюеться з урахуванням доходностi до погашення виходячи iз значення останньоi
справедливоТ BapTocTi такого паперу, визначеною за 1-м piBHeM icpapxii (2- й piBeHb icpapxiT):

iл ттРЕ )-L
isl

деР - справедлива BapTicTb боргового цiнного паперу;'

уМ - дохiднiсть до погашення (оферти);
Ci - величина виплати (купонноi, амортизацiйноТ) у i-тий перiод, грн.;
di - кiлькiсть днiв до 1 , 2, . .. 11 виплати на дату розрахунку;
N - номiнальна BapTicTb або залишкова вiд номiнальноi BapTicTb цiнних паперiв, грн.;
dn - кiлькiсть днiв до дати погашення цiнних паперiв.
Розрахунок доходностi до погашення уМ здiйснюеться за наведеною формулою в

зворотному порядку rrаближеними математичними методами виходячи iз значення Р, rцо

дорiвнюс останнiй справедливiй BapTocTi, визначенiй за 1-м piBHeM iepapxii, та дати
встановлення такоi BapTocTi,

Отяtе, 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:

тис.
Стаття 31.12.2019 р. 01.01.2019 р.

Грошовi I(ошти на поточному рахунку 4 601 22

Грошовi кошти на депозитних рахунках 8 525*

Всього (ряdок 1lб5 Звiпlу про фiнансовuй сmан) 13 |26 22

грн.

+ Грошовi кошти на депозитних рахунках до 3-х мiсяцiв, що вiдобраrrtенi у складi грошових
ltоштiв вiдповiдно до вимог МСБО 7.

Станом на 31.12,20119 р. грошовi кошти, використання та заборона яких обмеittене,
вiдсутнi. Кредитна якiсть фiнансових активiв розкрита у п. 8.З.1 цих Примiток.

7.1.4. Перекласифiкацiя статей балансу станом на початок звiтного 2019 року
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ПНзIФ коТП IHBecT*> ТоВ (кУА коТП Капiтал> |

за piK, що закiнчився 31 грудня 2019 року
Пр" фоlrь,rуваллt.li фiллалiсовоi звiглtос,ri СFонду за 2019 piK llровеле}lо дода,rковиtYt аrtа.rtiз

договорiв банкiвськlтх вкладiв, що б,ч"ти пiдписанi у 2()18 poTli за терл.тiнами розл,tiпlення 2018-
20I9 рр. Ilри провеленi аналiзу уl\{оR догiэвоlэiв в;{,:]наченtl" пlo :ja умOвами лtlговоlэiв депозити
в балrках fi€ ý4O)i(jIиIJo дOстрOкOвсI о,rриi\{iуги ýа потO.плий paxyllott. Вiлtrовiллло л0 IJимOг МСБО
7 ,rакi лешозити lte с eKBiвajlel{тaý{и Iрошових кош,riв ,rа к;tаси{liк,члоться як фiпалtсовi
iHBecTиllii,, п{о оl{iнюються за аý,{ортизованою вартiстю.

'I'акиьт {{}lнoп,{, при crýrцaHHi фiнансirвоТ :звiтностi :la 2019 piK проведOнtr перекласиr}iкаlliкl
дешtl:tитiв Ёа paxy}.Iкax в бallK;tx з зiдобрах(елtн5лм iх як lrоточллi фirлirr*совi iшвестицiТ у cr:;rTTi

KПoT,o.tlli dlilralrcoBiiцвес,гицii>Бa"itat.tcy (Звi,r шро фiллалtсtlвий с,гаtt)cTallоý.l lla01.01,2019р.
(}тхсе, у формi звiтностi ,Баланс (Звiт про фiнансовш1 стан) cTaнolvl на 3i,12.2019 р.

вiдобрмсено наступне:
liL.

Стаття Балittя*з,. 31.I2.19 xl. 01.01.19 р. 31.12.2018*

Поточнi фiнансовi iнвестицii (ряdок 11б0
Звiпtу про фiнансовuй спtаrУ, в тому числi:
- А кц ii' )tKp a|rtc bKttx е.м i пt ен tll i в

- Бореовi tliHHi tlallepu

- lепозuпtнi рацlцрu в банках

52 060

5 252

32 030

14 778

42 ,818

4 489

22 904

I5 025

27 393

4 489

22 904

tr,'promi та Тх еквiвалекти
(ряdок 1I65Эвiпlу про фiнансовuй сmан)

1з l2{; 1э 1ý ф47

Станом на 01.01.2019 р. та на З|,|2.20119 р, банкiвськi депозити вiдображено без
нарахованих вiдсоткiв.

,Щета;lыtа iшi}орптачiя д.]lя KopиcтylJa.riB звi,гностi тr{с:дti банкiв, в яlti 1lсlзл,riщеrлi !la, деII0:}ити
r,рошовi коrti,rи (Dоitду, за ,repпtiHal,ttl 

1эозпtiще1.1t.tя, вiдсо,ткалtи (якi с рl.{шковипtи) на
З1.] 2.2019 р. iнфоршrацiя наотупна:

Банк
PiBeHb

рейтингу
бапку

TepMiH розмiщення Вiдаотоко Уо
Сума, тис.

грн.

А'Г дJlilt}А-БА}JК uaAA (1 в.09,201 в-07, 1 2,2020) i8,5 ? 089

A,l, АJlьi}А-ýдгlк LtaAA (20,0s.201 s-c]T .12.2O2a) l8,5 520

А'Г АЛtзсЬА-БАltК ttадА {26. 1 0,201 8_02.,l 2.2{J20) 18,25 l 870

Ат д"гlьФА-БАtjlt uаА.,\ {27 .1 2.2а1 9-14.0 1 .20?0) l0.5 8 525

А,г АJIьФА-БАл Iк uirАА (30. 1 0.201 9-02.1 2.20?0) l8,25 5з00

Всього 23 303

l,,I1эоведена поr}екласрIфir<ацiя вiдповi2lае виN{Oга[4,

ilrr}:оlэп,rашiю дJlя KOpиOTyt}rlIliB фiлrаrrсовоi звiтlrtlс,гi.
МСфЗ та достовiрrrо рOзкрLiвас

7.1.5. Пайовий капiтал, iнший додатковий капiтал
Iнформацiя про склад власного кашiталу, що вiдображена у фiнансовiй звiтностi, наступна.

тис. грн.

ý,

Стаття 31.12.2019 р. 31.12.2018 р.

Зареестрований (пайовий) капiтал 330 000 з0 000

,Щодатковий капiтал зб 54з 19 430
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi

ПНЗIФ (оТП IHBecT*>> ТоВ кКУА (оТП Itапiтал>
за piк, що закiнчився 3 1 грудня 2019 року

(р о з л,t i uу ен н я с е р m u ф i l0 п1 i в в ulц е н о п4 i н а rLy)

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 2I з0,7 1,2 426

неоплачений капiтал (288 634)

Вилучений капiтал (з9 494) (19 004)

Разом, власний капiтал
Р я О tl к l 4 |i 5 Б cl,u а l,t су (З rl i п ty, ttp о $l i н al t с о r;tt,ti i:llt tsl.t )

59 722 42 852

Зазна,tиRтсl наOтупне, rrю 1 В х{Oвтня 20l 9 року l.{и,pertшic:Kl КУА 6"чло прI,rйнято рitпення
(Проrюксlл :lаоiлirtrня ЛЬ б2 вiд 18.10.2019 р.) шlэо:збi:iьшелллля elliciТ Фоллл1,.

20;tИС'гоitала 2019 рок5, НКЩПСDР зарес:с,rруtrаIа (Свiдоч,гво }{Ъ 002001 вiл 20.11.2019 р,)
виIIу*ск iнвестlтцiйних сертифiкатiв у розмiрi 3 пtлн З00 тис. пtт, 'l,'акип,t Liинол.{, з 20.1 I .2019 р,
:з;tга.пьний 0бсяг evriciT склалае З30 000 ти0. грн, нсlьтiнальнок,l ваlэтiсlткl 100 гlэн.

. CTatlorl rla Зl гр}цIrя 2018 року т,а llal З1 груаr.lя 2019 року:
- заресстрований пайовий капiтал був представлений З{) 000 та 330 000 тис. грн (З0 000

000 та 3:]0 000 000 iнBecTprцiijtHиMl,t сертиф.iкатами нсlрtiнальною вартiстю I00 грн. ксl;ttний),
- }.tеOlulitчеltиii lсашi,riшl був представJIеllий cTalltlnl ша З1 грудrля 201В рочi 00,00 грлл" та 288

бЗ4 r,мс. r,pi{. }{а 3|,12.2а119 року,
. - вилу.Iений капiтал буо представлениri 19 00* тис. грн. та З9 494 тис. грн. вiлпсlвiдно
(ЧЧ tBZ та 1Bl 559 iнвестицiйниr,tи cepTT,tt}iKaTaMи Ъiдповiлно :Ja середньOзвfiкеною BapTicTKr
виJIучеIlих iнвестицiiiших сертифiкатiв.).

7.1.6. Ttlpl,оBe.llbýa т,а irlша кредиторська забоproBаrriс,гь
Кредиторська заборгованiсть мае наступний склад:

тис.

Стаття 31.12.2019 р. 31.12.2018 р.
Поточна кредиторська заборгованiсть за послуги, а саме
заборгованiсть перед КУА з винагороди 30 22

Розрахунки з iншими кредиторами, а саме розрахунки з
iнвесторами 6 159 4

Всього
(сулlа ряdкiв l б 15+ 1б90 Звilltу п7эо сРiнансовuй спlшl)

6 189 26

Кредиторська заборгованiсть мае потоLIний характер та е реальною, заборгованостi з
простроченим строком позовноi давностi не мае.

Iнша iнформацiя, яка пiдлягае розкриттю у вiдповiдностi до вимог МСБО ЗJ, не

розкривасться,у зв'язку з if вiдсутнiстю.

7,|,'7. KopoTKocTpoKoBi (поточнi) забезпечення
На рахунку Фонду кПоточнi забезпечення) ведеться узагальнення iнформацii про рух

коштiв, якi за рiшеннями, прийнятими КУА резервуIоться для забезпечення майбутнiх витрат i
платежiв i включення ix до витрат поточного перiоду,

тис.
Стаття 31.12.2019 р. 31.12.2018 р.

Iншi забезпечення 10 15

Всього (ряdок 1бб0 Звimу про фiнансовuй сmан) 10 х5
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Примiтrtи до фiнансовоi звiтностi

' ПНЗIФ коТП IHBecT*> ТоВ кКУА коТП Капiтал>
за piK, що закiн.rився 31 грудня 2019 року

Змiни щодо сформованих забезпеLIень, резервiв протягом 2019 року вiдображенi у
таблицi ни}кче:

тис.

Вlлдl,t забезпе.lень i резервiв

Залишок
на

початок

року

Збiльшення за звiтнtлй piK
Використано у
звiтному рочi

Залишок rIa

кirlець року
нараховано
(ствоlэено)

додатковl
вiдрахува

ння

[ншi забезпечення ( q,dumорськi
послllец)

15 i0 l5 10

Разом 15 10 15 10

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

7.2. Додаткове розкриття iнформацii статей Звiту про сукупний дохiд
Керiвцичтво КУА далi наводить додаткову iнформац!ю, яка необхiдна для кращого

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

Звiту про сукупний дохiд.

7.2.1. Облiкова полiтика Iцодо визнання доходу та Еитрат.
ffоходи Фонду визнаються на ocнoBi принципу нарахування, коли icHye впевненiсть, що в

результатi операцii вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд, а сума доходу мотсе бути
достовiрно визначена

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та
одночаOно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення аrстивiв.

Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають
майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiею мiрою, якою майбутнi etcoHoMi.lHi вигоди не

вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки такоIt у тих випадках, коли виникають
зобов'язання без визнання активу.

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманIIям доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й
вiдповiднi доходи.

'1.2.2. Щетальна iнформацiя за видами доходiв та витрат за ко}кною групою ЕIаведено
нижче.

. грн.

Адмiнiстративнi витрати 2019 2018

винагооода компанiiз упоавлiння активами 920 эа 4
,_)Jч

Послуги Нацiонального депозитарiя Украiни 4 4

В инагорода депозитарнiй ycTarroBi 19 зt)

Винагорода аудитору Zэ 15

Винагорода торговцю цiнними rrаперами I2 2,2
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ПНЗIФ коТП IHBecT*>> ТоВ (кУА (оТП Капiтал>

за piK, що закiнчився З1 грудня 2019 року

Загальний фiнансовий результат Фонду наступний:
тис. грн.

Стаття 20|9 2018
Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi (1 105) (589)

Фiнансовий результат вiд фiнансовоТ дiяльностi 7 265 9 353
Фiнансовий результат вiд iншоi дiяльностi 2 72l (2 720)
загальний фiнансовий результат 8 881 6 044

7.2.3. Податок на прибуток
Фонд не мае витрат з податку на прибуток у зв'язку з тим, що вiдповiдно до cTaTTi

\4\.6.|. Податкового Кодеttсу УкраТни 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,
тоrцо), та iншi доходи вiд дiяльностi iнституту спiльного iнвестування (вiдсотки за позиками,
оренднi (лiзинговi) платеilсi, роялтi тощо).

7.3. Звiт про рух грошових коштiв
Iнформацiя про рух грошових коштiв надае основу для оцilлки спроможностi Фонду

генерувати грошовi кошти, еквiваленти грошових коштiв, поточнi фiнансовi iнвестицii у
депозити, i для оцiнки потреб Фонду у використаннi цих грошових потокiв. При розкриттi

Irrшi адмiнiстративнi витрати, що пов,язанl з

обслуговуванням Фонду (нопlарiальrti послуzu, розрахуllково-
кqсове обслуzовуванtlrl, But,]1pall1u пов'язаlti з обслуzовуванllял4

tlLtlciB, iH|lop, luHl пос.

t27 t84

В сь о zo adtt iHicmp аm uв н uх в аmр а m
(ряdок 2]30 Звimу про сукупнuй doxid)

1 105 589

Фiнансовi та iншi доходи, фiнансовi та iншi витрати 20\9 2018
IHu,Li фiнансовi ёохоёu
-.Щивiденди отриманi 695 897

- Процентний дохiд за борговими цiнними паlrерами з 2з4 7 910
-Вiдсотки на депозитному рахунку в банку J JJo 546

Всьоzо iншuх фiнансовuж doxodiB (ряdок 2220 Звimу про
сукупнuй dохid)

7 265 9 353

Iншi dохоdu
- Дохiд вiд переоцiнки цiнних паперiв 11 210 12 305
- Дохiд вiд реалiзацii цiнних паперiв т\2 666 288 424

Bcbozo iHulux dохоliв (ряdок 2240 Звimу про сукупнuй 0oxi0) 123 876 300 729

Фiнансовi вumраmu

IHuli вumраmu

- Витрати вiд переоцiнки цiнних паперiв 7 з04 11 795
- Собiвартiсть реалiзованих цiнних паперiв 113 85i 29]' 654

Bcbozo iншuх вufпраm
(ряdоtt 2270 ,Зсlitttл,i |,l|]() cyli,y,пHuti c}oxid)

121 155 303 449
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Примiтки до фirrансовоТ звiтностi
ПнЗIФ коТП IHBecT*> ТоВ кКУА коТП Itапiтал> |

за piK, що закiн.rився З1 грудня 20i9 року
зазначеноi irrформацii КУА застосовувало вимоги до подання та розкриття iнформацii про рух
грошових коштiв викладенi в МСБО 7.

Щля цiлей складання звiту про рух грошових коштiв до грошових коштiв та ix еквiвалентiв
включаються активи, якi MorKyTb бути вiльно KoHBepToBaHi у вiдповiдну суму грошових коштiв
протягом короткого перiоду часу, а саме: кошти розмiщенi на поточному та депозитних
рахунках з первiсним строком погашення до 3б5 дrriв.

Iнформацiя про грошовi потоки минулого звiтного перiоду 2018 року використовусться як
показник суми, перiоду та визпаченостi майбутнiх грошових потокiв. Вона корисна пiд час
перевiрки точностi минулих оцiнок грошових потоttiв, а також взаемозв'язку рентабельностi,
LIистих грошових потокiв i впливу змiни цiн.

'Кз метою надання користуваLIам фiнансовоi звiтностi повноi, правдивоi та
неупередженоТ iнформацii про змiнi, що вiдбулися у грошових коштах Фонду та if
еквiвалентах, КУА уточнило рух грошових коштiв в результатi операцiйноi дiяльностi за 2018
piK.

В зазначеному звiтi Керiвництво КУА надас iнформацiю про минулi змiни грошових
коштiв Фонду, Тх 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 стап i змiни кожного компоненту власного капiталу,

зiставленrrя його BapTocTi за перiод Mixc початком та кiнцем звiтного перiоду 2019 року,
збiльшення - зменшення його чистих активiв, а також загальну змiну доходу та витрат,
вклюLIаючи прибутки та збитки, отриманi в результатi дiяльностi Фонду протягом 2019 року:

тис.

Стаття 20|9 2018* 2018

{. i}yx кtлкtх,я,iкл y !}*зJy.rýь,ý,rr,а,i +ххеgэ;ънqiл:iн**Т;qi эl,ньt**эс,r,i

Вl.iтi:ачаltня Iтд 0платч ToBapiB (робiт. послчг) (9,16\ l]95,) (,]88)

I]l.iт]rачiiння на {}Iijlal,y aB:t1-1ciB (4) l (8)

Iнп,li витlэitчанtlя (2l9) 192) l 92)
ЁЕж е,гш й рyх хсоэrtт i в Bi;I tlп ера ц iл'i xloT ;{iял х,хх*стý i I99) tý8.9) {5tiE}

trT, Рух KoxxxTi в у tr}Фзy"пIrтаlтi i rявест,шл кцiit ж *'l' дi*л.п ьиtэетi
l Iадхолхсет,tт,tя вiд реа-пilзацiТ:

фiнансових iнвесr:ицili I l12 {166 ?88 424 :8ý 424
l I z1,]tx сlд;lЕе н 1.1 я в i;:t 0l, р 1.1 b,l rll,{t.{X :

вiдсо,нсiв 6 38з 8 780 8 780

/1иI]lденлIв 695 891 8Е1
Е}итрачання t.la. пlэидбал,lл,lя :

dj i r*анссlвих i HBecT,lr цjй (1 19 вз4) (293 788) {293 188}
Чltс,r,rrt"r ру х кошлтiв с}!л iH вост,кtхдiх:lкоТ лiяltьное,t,i {90) .{ Jl3 4 313

ýý {. Рчх ксэ g,g,cTi в _v ý}езyл кrг*,гi фi :я :* ж *oBtf л iях.вr,вс яз*lтi

Надхсlд;ltенгlя вiд:
Влас t.lt_l го ка t l iта.п_l, 34 бз,| зо 324 з0 з24

Вй,i,tlач аl.it,iя гtit:

Викуп власlих акцiй r20 490) {27 зq7\ t27 397\
Ч gg сти Ёi ;тух Ktl лххтiг* х iл фiэх il касtлл*с}Т дý${;т кuхя&стi t"4 i47 2 q27 ? Ф}7
ЪЕяхетлtй рух гропr*Rхкх коrэlтiв за звiтклпli кеlзiод 12 Е5Е {э {i52 б 65?
Здлt t t,ttott tcollIT,i лз на lloчa,TrLK t]t)кy l5047 в з95 8 з95
ВrlJiиg зtчiiни ваj]юl,них ltvpciB на зajlt4llloк кошt,гilз

З*ъ.rrишок коштiв ta*t KiH*цb рокy 27 9Фý 15 0/{.7 ts s47

28

:q-]:;
:]



==-,=]

:. ,/{
db 

=Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ПНЗIФ (оТП IHBecT*> ТоВ (КУА (оТП Капiiал>

за piK, що закiнчився З 1 грудI{я 20l9 року

тис. грн.

Стаття

Заресст-
рований

(пайовий)
капiтал

Додатко-
вий

капiтал

Нерозподi-
лений

прибугок
(непокри-

тий збиток)

Т{еопла-
чений

капiтал

Вилуче-
ний

капiтал
Всього

2018 piK

Залишок на початок рокy 30 000 9 348 6 382 (8 95б) (б 892) 29 882

коригyвання :

30 000 9 348 6 382 (8 95б) (б 892) 29 882
Скоригований залишок на початок
Dокч

Чистий прибугок (збиток) за звiтний
перiод 6 044 6 044

внески учасникiв:

8 956 8 956
Погашення заборгованостi з

капiталу

вилучення капiталy:
(27з97\. |(27з97),Викуп акцiй (часток)

Продаж викуплений акцiй (часток) 1 5285 15 285

Емiсiйний дохiд в наслiдок
розмiщення iнвестицiйних сертифiкатiв
вище номiналу

10 082 10 082

разом змiн в капiталi 10 082 1 588 8 95б (l2ll2). |2 970

Залишок на кiнець року 30 000 19 430 12 426 -19004 42 852
2019 piK

Залишок на початок рокy 30 000 19 430 l2 426 (19 004) 42 852
Коригування :

30 000 19 430 12 426 (19 004) 42 852
Скоригований залишок на початок
року
Чистий прибуток (збиток) за звiтний
перiод 8 881 8 881

Внески учасникiв:
Внески до капiталу 300 000 (з30 910) (30 910)
Погашення заборгованостi з

капiталу
42 216 42 276

Вилучення капiталу:
Викуп iнвестицiйних сертификатiв (20 490) (20 490)

Iншi змiни в капiталi 17 11з 17 113

разом змiн в капiталi 300 000 l7 llз 8 881 (288 634) (20 490) 1б 870
Залишок на кiнець року 330 000 зб 543 2130,7 (288 б34) (39 494) 59 122

29



-_ €F,
Примiтки до фiнансовоi звiтностi

пнdtо uотп IHBecT*> ТоВ кКУА <Ьтп Капiтал>
за piK, tцо закiнчився З1 грудня 2019 року

Вiдповiдно до cTaTTi |41.6.1. Податкового Кодеltсу УкраiЪи звiльлtяються вiд оподаткування
кошти спiльного iнвестування.

Але вrrаслiдок наявIлостi в украТнському податковому законодавствi положень, якi
дозволяють бiльш Iriлс один BapiaHT тлумаченi]я, а TaKo)It через практиItу, що склалася в

нестабiльному економiчному середовищi, за якоi податковi органи довiльно тлумачать аспекти
економiчноi дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть cyMHiBy певне тлумачення,
засноване на оцiнцi ltерiвництва КУА економiчноi дiяльностi Фоrrду, ймовiрно, що Фонд
змушений буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначеrriсть може
вплинути на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на

ринковий piBeHb цiн на угоди. I-Ia думку керiвництва КУА сплатило yci податки, тому
фirrансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти N4ожуть
llереглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох poKiB.

8.1.3. Ступiнь повернення дебiторсьrсоТ заборговаrrостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацii, яка склалась в економiцi Украiни, а також як результат економiчноi

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

Ступiнь повернення цих активiв у значнiй Mipi залеirrить вiд ефективностi заходiв, якi
знаходяться поза зоною Itонтролю керiвництва КУА. Ступiнь повернення дебiторськоi
заборгованостi Фонду визначаеться на пiдставi обставин та iнформацii, яtti наявнi на дату
балансу. На думку керiвництва I{YA, резерв пiд фiнансовi активи Фонду на сьогоднiшнiй день
не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiТ.

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

або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Фондом;
-асоцiйованi компанii;
-спiльнi пiдприсмства, у яких Фонд с коFIтролюючим учасником;
-члени провiдного управлiнського персоналу КУА;
-близькi родичi особи, зазначеноI вище;
-компанii, що контролюють КУА, або здiйснюIоть суттевий вплив, або мають суттевий

вiдсоток голосiв у КУА;

Пов'язаними сторонами Фонду е:

юридичнi особи:
-Закрите акцiонерне товариство (ОТП Фанд Менедтсмент>
-Акцiоrrерне товариство кОТП Банк>

фiзичнi особи:
- члениНаглядовоiради,
- Щирекцiя КУА,
- посадовi особи засновникiв-юридичних осiб I{YA.
Iнформацiя про операцiй Фонду з пов'я
- Закрите акцiонерне товариство (ОТП Фанд Менедrкмент): у 2018 р. та 2019

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

2019 роки наступний:

р. Фонд

2018 та

:]:.
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi

ПНЗIФ коТП IHBecT*> ТоВ (КУА (оТП Капiтал>
31 20]'9за що закlнчився дня к

Послуги торговця 0,2 0,1

Банкiвськi послуги |22,6 |]2,9
Всього l22o8 173о0

Iнформацiя про операцiй з пов'язаними фiзичними особами
Протягом 2018,2019 poKiB Фонд не здiйснював операцiй мiж пов'язаними сторонами -

фiзичними особами КУА.

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 може суттсво змiнитись унаслiдок впливу
суб'сктивних чинникiв та об'сктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких
заздалегiдь точно передбачити неможливо. ,Що таких ризикiв вiднесено кредитний ризик,
ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включас валютний ризик, вiдсотковий
ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом КУА здiйснюеться на
ocHoBi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсноi оцiнки його молсливого впливу на
BapTicTb чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.

8.3.1. Кредитний ризик i ,

Кредитний tэизик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iHcTpyMeHT не
зможе виконати зобов'язання i це буле причиною виникнення фiнансового збитку iншоТ
сторони.

Кредитний ризик наявний у тих ситуацiях, де результат заJIежить вiд контрагента, eMiTeHTa
або позичальника. BiH виникае кох(ного разу, коли Фонд надае кошти, iHBecTyc 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, позичальника, банка
- Формування резервiв пiд збитки
- Установлення вимог до забезпечення позик ]j

-Встановлення та регулярний перегляд лiмiтiв на операцii
КУА визнае резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за наступними

фiнансовими активами до яких застосовуються вимоги пунктiв щодо зменшення корисностi:
- борговi iнструменти, якi оцiнюються за амортизацiйною вартiстю;
- борговi iнструменти, 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 на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM у

розмiрi, що дорiвнюе очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дii фiнансового
iHcTpyMeHTy, якщо кредитний ризик за таким фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiс iз моменту
первiсного визнання.

Мета встановлення вимог tцодо зменшення корисностi полягае у визнаннi очiкуваних
кредитних збиткiв за весь строк дii за BciMa фiнансовими iнструментами, за якими вiдбулося
значне зростання кредитпого ризику з моменту первiсного визнання (незалеrкно вiд того,.tи
BiH оцiнюеться на iндивiдуальнiй, чи на груповiй ocHoBi) з урахуванням yciei обrрунтовано
необхiдноi та пiдтвердтсуваноi iнформацii, включаючи прогнозну iнформацiю.

з1



Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ПНЗIФ uоЪп IHBecT+> ТоВ кltУА коТп капiтал>

за piK, rцо закiнчився З1 грудня 2019 року
I{YA застосовус загальний пiдхiд щодо оцiнки суми кредитних збиткiв та використову€

наступну модель оцiнки о.rirсуваних кредитних збиткiв (стадii )Itиттсвого циклу):

Стадiя Кредитний ризик ознаки Перiо
д

Оцiнка
очiкуваних
кредитних

збиткiв
1 Низький:

креdtпllнuй рuзuк Lre

зазнав значноzо
зросmання з л4ол,t,еllпlу

п ерв icH ozo вuзл l аIll tя

о вiдсутнiсть ознак 2-оi та 3-
оi стадii,
. позича".Iьник в найблияtчiй
перспективi мае стабiльну здатнiсть
виконувати прийнятi на себе
зобов'язанttя ,

о перспективи можуть, але
не обов'язttово, знизити його
здатнiсть до виконання
зобов'язань

аналiз
|2

мiсяцiв

0,001 %

2
Середнiй:
значLtе зросllхання
кlэеduпlлtоzо рuзuку

э з змiна зовнiшнiх ринкових
показникiв кредитного ризику,
. неповний платiтt
. часткове виконання умов
договору
. надана не повна
iнформачiя про позичальника

аналiз
всього
життсв

ого
циклу
iHcTpy
мента

5%

J

Високий:
ttp е d uпlн о -з н е tli н е н i
фiнаtlсовi aKпlLrBLr

. значнi фiнансовi трулнощi
ф iнансового iHcTpyMeHTa
о дефолт
о поява ймовiрностi
iнформацii про банкрутство або

реорганiзацii контрагента,
. часткове виконання умов
договоl]у

аналiз
всього
життев

ого
циклу
iгIстру
мента

вiд 5 до
100%

ftlозрахуноtс
вidповidно Do

облiковоi'
полiпtuкu)

Оцiнка очiкуваних кредитFIих збиткiв здiйснюсться на iндивiдуальнiй ocHoBi - за кожним
активом окремо.

Ниж.lе наведена класифiкацiя за кредитними рейтингами, що визначенi кредитними
агентствами, якi надають рейтингову оцiнку фiнансовим установам, фiнансових активiв
Фонду, якi були не простроченi, та не знецiненi:

тис.грн.

31.12.2018 р.

Стаття uаА - uаААА ввв Менше ВВВ
Кредитний
рейтинг не
визначений

Всього

Рахугrки у банках z.z 1,,

Поточнi фiнансовi
iнвестицiТ

42 4l8 42 4l8
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-
:
=



=

::,
:'

Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ПНЗIФ (ОТП IHBecT*> ТОВ кКУА ,,лЧI Капiтал>

31 грчдня 2019за plк що закlнчився Jl грудня
Щебiторська
заборгованiсть

452 1 453

31.12.2019 р.

Стаття uaA - uaAAA ввв
Менше

ввв

Кредитний
рейтинг не
визначений

Всього

Рахунки у банках lз 1zl) 13 |26

Поточнi фiнансовi
iнвестицii

52 060 52 0б0

Щебiторська
заборгованiсть

бз9 96 735

Шоdо zpou.toBux KotulltiB
КУА 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, uаАА, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз "стабiльний>, що присвоюсться
рейтинговими агентствами, якi BHeceHi до Щержавного ресстру уповноваItених рейтингових
агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збиткiв розраховусться в залежностi вiд
строку та умов розмiщення (при розмiщеннi вiд 1 до 24-х мiсяцiв - розмiр резерву збитку
складас 0,001О/о, бiльше 2 poKiB - 10%);

- при розмiщеннi fiепозиту в банку з бiльш низьким кредитilим рейтингом
(спекулятивний piBeHb рейтингу, що присвоюсться рейтинговими агентствами, якi BHeceHi до
,Щержавного ре€стру уповнова}кених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення
коштiв резерв збитку розраховуеться у розмiрi вiд 10% до 100% вiд суми вкладу в залеrкностi в

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

кредитоспромолtнiстю порiвняно з iншими украiнськими позичаJIьниками або борговими
iнструментами. Знаки (+)) та (-) позначають промiтсний рейтинговий piBeHb вiдносно
основного рiвня. Стабiльний прогноз вказуо на вiдсутнiсть на поточний момент передумов для
змiни рейтингу протягом року.

Отхсе, кредитний ризик щодо депозитiв, вiдсотки за якими с ринковими, piBeHb

рейтингу банку стабiльний, передумови дефолту вiдсутнi, с низький. :

Щоdо фiнаtlсовuх alctlluBiB в цiннuх паперах
На даний час в YKpaiHi дiють три рейтинговi мiжнароднi компанii: KFitch Ratings> (Fitch),

"Standart & Poor's (S&P), "Moody's Investors Setvice" (Moody's), якi визначають кредитнi
рейтинги боргових зобов'язань Украiни. Щодо облiгацiй пiдприсмств кредитнi рейтинги
визначаються Агентством <Кредит-Рейтинг>, що надае послуги з визначення незалежних
рейтингових оцiноlt кредитоспроможностi суб'ектiв господарювання та органiв мiсцевого
самоврядуванFIя за Нацiональною рейтинговою шкалою.

Iнформацiя про фiнансовi активи в цiнних паперах (вид цiнного паперу, piBeHb листингу,
рейтингова оцiнка, тощо) станом на 31 грулня2019 р. наступна:

Впд цiнних
паперiв

Код за €ДРПОУ емiтепта
(або iлентпфiкацiйнпй код

(номер) нерезидента в
KpaiHi резиденцiI)

Рiвепь.пiстингу котирувдлыIого сппску бiржового ресс,гру, ло ,lKor"o вклIоlIепо
цlппцп папlр

АкцiТ yKpaiHcbKl-rx
eпliTeHTiB

14305909
PiBerIb листинry 0, ПЕРСIlЕК'ГИIЗА; PiBeHb JIис,lиlIry 0, П(DТС; PiBcltb листиttry 0,
уБ
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ПнЗIФ (оТП IrlBecT+> Тов <кУд коТП Капiтал>

за piK, що закiнчився 31 грудня 2019 року
облiгацiт

внуr,рiшньоi
дерlIrавIlоi поз1.1кlr

YIcpaTttIl

PiBcHb ttllc,I,tlHty 1, ГIФ'l'С; I)iBeHb лlrстlлнry l, УБ; PiBcllb л1.1стl.tнtу l,
ПЕРСПЕКТИВА

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

IHtlte

У 2018 р. та 2019р. Фонд кредити FIe одержував.

8,З.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоttи вiд

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

Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки
вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих, що
виникають унаслiдоlt вiдсотковогq ризику чи вi}лютного ризику), незалежно вiд того, чи
спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його
eMiTeHTa, чи чинниками, tцо впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими
здiйснюються операцii на ринку.

Фонду притаманний не значний iнший цiIловий ризик, оскiльrtи активи Фонду не
iнвестуються у фiнансовi iнструменти, яким притаманний такий тип ризику, а саме в цiннi
папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабiнетом MiHicTpiB Украiни
(облiгацii внутрiшньоiдерхtавноi позики)

Валютний ризик - це ризик того, Iцо справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeFITy коливатимуться внаслiдоlс змiн валютних KypciB.

Фонд не проводить операцii' в itлоземних валютах. Фонд не використовуе похiдних
фiнансових iHcTpyMeHTiB для управлiння cBoiM валютI{им ризиком,

Чутливiсть до валютного ризик]r. Аналiз чутливостi до валютних ризикiв Керiвництво I{YA
проводило на ocHoBi iсторичних даних щодо волатильностi KypciB iноземних валIот.

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

Стандартне вiдхиленFIя середньоденноi змiни офiцiйного курсу украiЪських гривнi до
долара США у 201'9 роцi склало 0,|4О/о.

В зв'язку з тим, що в портфелi Фонду вiдсутнi MoHeTapHi cTaTTi в iноземнiй валлотi,
Змiни валIотних KypciB FIe впливають FIa сукупний дохiд Фонду.

Вiдсотковий ]эизик * I_{e ррlзик ToI,o, tt{о справедлIIва BapTic,r,b або майIбу,гIлi грошовi потоки
вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливати]\,tуться внаслiдоrt зл,iiн ринкових вiдсотковLIх стаRок.
Керiвництво КУА усвiдомrттос, пlо Bi2lcoTtcoBi стаRки можу"гь змiнrоватист, i tle вгIJтI,IваI]име як Eia

дохоли Фонду, так i на спраl]еl_{Jlиву BapTic,rb чистих аiс,гивiв.
2018 piK: Фонд песе значний вiдсотковий ризик, осrсiльки 5З,40О^ аrстивiв розмiщенi у

боргових iHcTpyMeHTax з фiксованоIо ставкою дохiдностi, справедлива BapTicTb яких залежить
вiд змiни ринкових вiдсотrсових ставок. КУА провело аналiз LIутливостi BapTocTi портфеля
активiв Фонду до змiни риFIкових вiдсотrtових cTaBoIt: показник модифiкованоi дrорацii
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Примiтки до фiнансовоТ звiтностi
ПНЗIФ (оТП IHBecT*> ТоВ KI{YA (оТП Itапiтал> i

за piK, що закiнчився 31 грудня 2019 року
становить 0,77. При змiнi ринкових вiдсоткових ставок на I0/o, сукупна BapTicTb портфеля
активiв Фонду змiниться на 0,4|О/о.

2019 piK: Фонд несе значний вiдсотковий ризик, оскiльки 50.41% активiв розмiщенi у
боргових iHcTpyMeHTax з фiксованою ставкою дохiдностi, справедлива BapTicTb яких залежить
вiд змiни ринкових вiдсоткових ставок. КУА провело аналiз чутливостi BapTocTi портфеля
активiв Фонду до змiни ринкових вiдсоткових ставок: показник модифiкованоi дюрацii
становить 1,43. При змiнi ринкових вiдсоткових ставок на |ОА, сукупна BapTicTb портфеля
активiв Фонду змiниться на 0,72О/о.

У таблицi нижче подано аналiз чутливостi щодо ризику змiни вiдсоткових ставок, який
визначався на ocHoBi ,,обrрунтовано можливих змiн змiнноi величини ризику".

Заходами з мiнiмiЗацii впливу ринкового ризику КУА проводить насtупнi заходи:
. диверсифiкацiю портфелю фiнансових iHcTpyMeHTiB Фонду, чутливих до змiни

вiдсоткових ставок, за видами цiнних паперiв, строками погашення, емiтентами, галузями;
. хедх(ування активiв Фонду, чутливих до змiни вiдсоткових ставок.

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

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

Керiвництво КУА здiйснюе контроль лiквiдностi Фонду шляхом. планування поточноi
лiквiдностi. Керiвництво КУА аналiзус термiни платехtiв Фонду, якi пов'язанi з дебiторською
заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв
вiд операцiйноТ дiяльностi.

Стаття
3|.12.20|9 р. 31.12.1В р.

LIутливiсть

Вiдхилення +0,72о/о -0,,72оА +0,41уо - 0,4l%
Поточнi рахунки у банках, тис. грн. 200.92 - 200.92 , 61,70 - 61"70

Поточнi фiнансовi iнвестицiТ, тис. грн 264"l0 - 264,,70 ||2,з| ||2,зl
Чпстий вплив на прибуток до
оподаткувацня, тис. грн.

465,,62 - 465,62 170,01 _ 170,01

тис.

Стаття
Менше 3

мiсяцiв
Вiд 3 до 12

мiсяцiв
Вiдlдо5

poKiB
Понад 5

poKiB
Разом

На 31 еруdня 2018 року
Рахунки в банках 22 15 025 15 047

Борговi цiннi папери 27 з9з 27 з92
дебiторська заборгованiсть 45з 45з

Разолl 22 42 871 42 893
N* 3t zss.yt}ttlt 2{}l9 sзtэt<у

Рахунки в банках 13 \26 |4 7,7в 21 904

Борговi цiннi папери э l Z{5;

,Щебiторська заборгованlсть 7з5 7з5
Разом tз l2б 52 795 бS 92t

8.3.4. Ризики портфелlо Фонду в цiлому
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ПНЗIФ коТП IHBbcT+> ТоВ кКУА uЬтп Капiтал>

за piK, rцо закiнчився З1 грудня 2019 року
Система показникiв ризику портфелю Фонду зале}кить вiд складностi, структури, обсягiв

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

активiв в розрахунку на один iнвестицiйний сертифiкат;
. Iсторичнi показники доходностi з корекцiсю на рiвегtь ризику.
Станом на З1.|2.2019 р. iсторичнi показники ризику, що розраховуються на пiдставi

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

Перiол розрахунку
Щинамiка BapTocTi чистих активiв в

розрахунку на один iнвестицiйний сертифiкат

1 недiля ],99%

1 мiсяць 2,16%

3 мiсяця 6"47%

6 мiсяцiв ъ2.01%

1 pilt 20.76%

з початку року 20,52oll

з початку розмiщення - 01.04.2010 р. 15].22%у

На пiдставi проuaд.rrr" розрахункiв динамiки BapTocTi чистих активiв Фонду в

розрахунку на один iнвестицiйний сертифiкат КУА здiйснюе настугrнi заходи (система

реакцii на ризики портфелю Фоrrду):

" змiнюеться структура rrортфелю активiв Фонду (у MerKax iнвестицiйноТ стратегii) як

реакцii на змiни ринкових умов, фаrtторiв ризику, рiвня лiквiдностi ринкiв тощо;
о затверджуIоться 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 капiталом це система приiлципiв i методiв розробки i реалiзацii

управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимальним його формуванням з рiзноманiтних джерел, а

також забезпе.lенням ефективFIого його використання у господарськiй дiяльностi Фоr-rду,

За для цього КУА здiйснюе управлiнлtя капiталом Фонду, яtсе передбачае вплив на його
обсяг i структуру, а також джерела формування з метою пiдвищення ефективI-tостi його
використання. Механiзм управлiння капiталом Фонду передбачас: чiтку постановку цiлей i
завдань управлiння капiталом, а такоrt контроль за ik дотриманням у звiтному перiодi;
удосконалення методики визначення й аналiзу ефективностi виtсористання ycix видiв капiталу;

розробленrrя напрямrсiв оптимiзацiТ процесу управлiння капiталом, а такохс ix аналiзу i
впровадження; розроблення загальноi стратегii управлiння rсапiталом; використання у процесi
управлiння економiчних методiв i моделей, зокрема пiд час аналiзу i планування; орiснтацiю на
використання внутрiшнiх важелiв впливу на процес управлiння капiталом.

Враховуючи зовлIiшнi вимоги до величини та струItтури капiта;ту, КУА здiйснюс
управлiння капiталом Фонду таким чином, щоб пiдтримувати капiтал на piBHi, достатньому
для задоволення операцiйних i стратегiчних потреб Фонду.

Керiвництво КУА може коригувати свою систему управлiння rtапiталом Фоrrду з

урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегii розвитку.
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ПНЗIФ коТП IHBeoTf> ТоВ кКУА коТП Капiтал> |

за piK, що закiнчився З 1 грудня 2019 року
I_{e досягасться за допомогою ефективного управлiння капiталом, постiйного контролю за

структурою капiталу, а також плануванItям довгострокових iнвестицiй.
I{YA здiйснюе управлiння капiталом Фонду з метою досягнення таких основних цiлей:
- постiйного економiчного зростання, яке забезпечус дохiд для iHBecTopiB Фонду та

виплати iншим зацiкавленим сторонам;
- забезпечуе розмiр активiв Фонду на piBHi встановлених закоFIодавством;
- запобiгання та мiнiмiзацiя впливу ризикiв на дiяльнiсть Фонду.
Itерiвництво КУА здiйснюс огляд структури капiталу Фонду на щомiсячнiй ocHoBi. При

цьох{у ttерiвництво аналiзуе BapTicTb капiталу, структуру та притаманнi його складовим ризики.
LIa ocHoBi отриманих висновкiв КУА MorKe здiйснювати регулювання капiталу Фонду шляхом
залучення додаткового капiталу, виплати доходу, змiни структури капiталу.

Станом на звiтну дату 31.\2.2019 року розмiр зареестрованого пайового капiталу
дорiвнюе 330 000 тис. грн., розмiр сплаченого пайового капiталу Фонду дорiвнюе 47 З66 тис.
грн., розмiр вилученого пайового капiталу Фонду дорiвнюе З9 494 тис. грн.

8.5. Грапти ia субсидiТ
Протягом 2019 року в Фондi не було гарантiй та субсидiй.

8.6. Iнформацiя за сегментами
Вiдповiдно 4о МСФЗ 8 операцiйний сегмент * це компонент суб'скта господарювання:
- Який зайЙаеться економiчноrо дiяльнiстю, вiд якоi BiH може iаробляти доходи та нести

витрати (включаючи доходи та витрати, що пов'язанi з операцiями з iншими компонентами
того самого суб'екта 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 розмiшення iнвестицiйних
сертифiкатiв Фонду. Протягом 2018 та 2019 poKiB дiяльнiсть Фонду здiйснювалася в одному
географiчrrому та бiзнес сегментi.

8.7. ПодiТ пiсля Балансу :

Мiяt датою складанFIя та затвердження фiнансовоТ звiтностi (0З сiчня 2020 р.) жодних подiй,
якi б могли вплинути на показники фiнансовоi звiтностi та економiчнi рiшення користувачiв,
не вiдбувалося.

Зокрема, не вiдбуваJIося: змiни компанii з управлiння активами, припинення або
прийняття рiшення про припинення дiяльностi, iстотного придбанFIя та реструктуризацiI
активiв, прийняття судових рiшень на користь позивачiв, що могли б спри.rинити виникнення
суттевих фiнансових зобов'язань Фонду.
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