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Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «ОТП Класичний» 

ТОВ «КУА «ОТП Капітал» 

 

Фінансова звітність та  

звіт незалежного аудитора 

за рік, який закінчився  

31 грудня 2019 року 

Зміст 

1. Звіт незалежного аудитора щодо  річної  фінансової звітності  Відкритого 

спеціалізованого пайового інвестиційного фонду «ОТП Класичний» ТОВ «КУА «ОТП 

Капітал» станом  на 31.12.2019р.    

2. Фінансова  звітність  за  рік, який  закінчився 31 грудня 2019 р.:  

 Баланс (Звіт  про  фінансовий  стан) на 31 грудня 2019 р.  

 Звіт про фінансові  результати (Звіт  про  сукупний  дохід) за 2019 рік   

 Звіт про рух грошових коштів (за  прямим  методом) за 2019 р. 

 Звіт про власний капітал за 2019 рік    

 Примітки до фінансової звітності за МСФЗ звітності  Відкритого спеціалізованого 

пайового інвестиційного фонду «ОТП Класичний» ТОВ «КУА «ОТП Капітал» за  рік, 

який закінчився 31 грудня 2019 р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:capital@otpbank.com.ua


 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ОТП Капітал» 
Україна, м. Київ, вул. Фізкультури, 28 (Літера «Д»)  /  тел./факс: (044) 492-34-69  /  e-mail: capital@otpbank.com.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження 

фінансової звітності  

за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року 

 

Керівництво Товариства  з обмеженою  відповідальністю «Компанія  з  управління  

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

достовірно відображає фінансовий стан Відкритого спеціалізованого пайового 

інвестиційного фонду «ОТП Класичний» 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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товдрI,Iс,гRо:] oБME}KEIIoI0 вt/|повIддль1IIстrо KAAII кСейЯ-Кiрul-пуDиlп,>

АудиторсъкиЙ виснов ок (звI,г нЕздлIlжноt,о Ау/Iиl,орл) Iцодо PILIH оi
ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI ВIДItРИТОГО СПЕЦIАЛIЗОI]АНОI,О ПАЙОRОГО

IНВВСТИЦIЙНОГО ФОНДУ (оТП Itласи.Iпий)), АItТИВИ ЯItОI'О IIЕРIiБУI]АIотъ l}
УПРАВJIIНIII ТОВАРИСТВА :З ОБМЕ}Кf4НОIО ВIДПОВIДАJILНIСТIО (КОМПАI IIЯ З
УllРАI]ЛIННЯ АКТИI]АМИ (ОТП KAIIITAJI) СТАНОМ НА 31 t'РУДIlrl2019 POI{Y

FIацiоrrальнiй lcoMiciT з цilтttих паперiв ,га 
фоltлоtзого рипку, упраrзлirlському перооIltutу

ТОВАРИСТI]А :] ОБМЕ}КЕНОIО ВI/IIIОВIДАЛЪIIIСТIО (КОМIIДI{IЯ З YIIPABJIIHHrI
АItТИВАМи (оТП кАПIТАЛ)).

Роздilt 1. ЗВIТ lЦollo АУлиту tIlItIAIlCol]oi звIтIIост,I

/lyМltA
Ми гllэовеllи alyl{LIT cPiHaitIcoBcli звil,ностi l]l/iКРИl'Оi'О CIIEl(tAJlIЗOI]A]IOI'O IIАЙОI]ОI'О
ILII]Г:]С]'иLIIЙIIоГо Фол{lIу (oTll к.паси.tгlий>, лктиви ,IKoГo гIRрI]1БувАIо,гь l]
УПРАВЛIIIНI'I'ОВАРИСТI]А З ОБМВЖЕl{ОЮ BI/{ПOBI/{AJIЬHIC]'IO KI{OMI]AI-IIJI З
УГIРАВЛII]LIЯ АКТИВАМИ (O'I'I1 КАПIТАJI> (rrадалi I]СII]Ф (ОТП Класи.ttтий> або Фонд),
rl{o скJIадасться зi звiту про фilrаноовий стан на 31 грудня2019 porcy, та звiту про сукупIlий дохiдt,
звir'у про змitlи у власному капiта:ri та звiту про р)/х гроIJIоI]их KorItTiB за 1lit<, що закit1.lиtlся
:]tlЗttalЧеItОiО ДаiТОIО, i примi,гоt( дIо фiнансовоi зtзi,гtIосr,i, BItJIloLIalI()LIи с,гис.itиЙ викJIад зLIа(IуLllих
облi tсових по:ti,гиtс.

На l,rarпy думку фirlаi:сова звiтнiсть, шIо до/lасl,1,ся, вiлображас 7достовiрrло, в ycix су,г,гсllих
аСПектtlх фitlаtlсовий о,ган ВСI'IIФ (O1'll Клаоичний> lta 31 грудгrя 20i9 року, його фiгrаrrсоrзi
РСЗУJIЬТа'ГИ i грОшовi потоки за piK, rцо заlсit1.1ився зазIIаLIеI]оIо /1аtоIо, rзiлltовiдгtо до МilItнаролIIих
с,ганлартiв фiнагiсовоi звi,гностi (МСФЗ) та вiдtlовiлае вимогам закону Украirtи KtIpcl
бухга.лr'орсьtсий облirс та фiлrансову звi,гнiс,l,ь в Украirli> вiл 16.07,1999 N9 996-XIV llloi{o
сI(JItчlаl] I trI (l i ttati cotзoi звi,гrrос,гi,

oCHol]A дJrrI /цумки
Ми ltllоlзеltl1 ауilи,г lзi2lповiдttо 11о Мi>rсrrародних с,гаIlлаlэ,t,ilз ауll}I,гу (МС]А) ,га piп.tcItrl;I i-II(LltlФt'
N9 99l вiл 1 1 .0б.201З. ГIаrлу вiдповiдальнiсть згiдгiо з МСА l]иI(JIаIIеLIо в llоз/-ti:ri
KBiltlloBiдaJlI)l{icTL ауди,l,ора за аудит фiнагlсовоI зtзi,гrrос,гi)) I,Ialt]ot,o звi,r,у.
Ми с llезале)(IIими llo вiдпошtеIJI{Iо до KoMпaIliT згiдrlо з Кодексом етики про(lесiйгrих бухга:l.герiв
Ради З Мiтснародlних станДартiв eTl.ttcи дJiЯ бухl,аэrr,срiв (Кодскс рмсi,]Б) та е,гиlItIими вимогами,
заlс,госоl]ними заItоllО/г{zll]ствоМ УкраТltи до нашого ауiIитУ фiгtансовоi звi,гttостi, а,гако)l( l]иI(()IlаJIи
iгtшti обов'Яt:]I(и З етикИ вiдповiлltО ло цих вип{оГ,гаr Кодеrссу рмс]jБ. Ми вватсасмо, ll{o сl.гllttrutаIti
нами ауди,горськi докази с достtтгrIiми i ttрийrIrIтIII4мИ l{Jlrl викор!iс,гаI{}Iя iх як ооrtови iIJIя tlzttltol'
/lУi\4l(и.

I]IJ{IIовIдлльнIсть упI,АRлIIIського tlЕl,соItАлу ,I,л :гих, KoI,o I{ддIJIEно
[IАЙв и U{ ими повновА}квIII{'Iми, зА ФIнАlIсов у з I]ITHI C],I)
УгIравлiltСьttl,тй гIерСонал IIесе Biд(rrclBiдatltbtlicTb :]а скJlаданitя i дiоотоtзiрIlс По/IаrI]Iя фirlсrt,lсовоТ
звi,ггlос,гi tзilltlогзi/_{нil до МСФЗ .га за .гаку сис.гем)/ tзtту,грiшtнl)оI-о I(OIll.poJIIo, ,Il(y уItрав:tittоький

мiсl,tr,гь суl"rсвиХ I]иI(I)ивлеIIь внас.lIiдок rпахрайства irбо IIомиJ]l(и,
Ilри cr<rra7lar.rtIi (lirratlcoBoi :звi,гtlосr,i Уitlэав.тtillсЬtсий tlepcoIIilJI несс Bi/.ltlolзi/lmlblIicTl, зtt ot,lilttcy
зllа,гttос,гi компаttii IIродовп(ува,I,и cBotO дiя1.1tьltiст,l, lla бсзtlерервrтiй ocIlclBi, розкривilIоLIи, lie Ilc
:]астосовtIО, пиTанIIrI, I]{o стосуIотl,ся безltерервttос,гi 21ilt.llbttocTi, Tal 1lикорI,Iстоl]уlоLIи IIрипуl]lеI.1LIrt
ttpo бсзttерервlriс,гl, дiяльностi як ооIl0ви лляl бухt,аJIl,срського об:littу, l<piM виllадlкilз, яlсttlо

)/rillaitltr()l()З,3. ilr,Iiпi'B. llуlI. (lilrl'i l tpaxtltllrx.27. orIl, 5.
lltlrtcptll)ec:c,rlli суб'с:кriRа\,llltl(]l]с1,1((ll tLitt;lt,tttlctI.rlr lr},:Lr,r.r.opiBl525
l(tlл ('llI'l l())/ 242(lj l б4
тcit./(;artc (044) 289-5З-tj0; 2tJ9-5,5-(l4
ctпai l : dl гсоtог(izJscуа,соl]l, 1,1a
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управлiнський персонал або плануе лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не мас
iнших реальних альтернатив цьому.
Управлiнський персонал КомпанiТ з управлiння активами несе вiдповiдальнiсть за tIагляд за
процесом фiнансового звiтувалllrя Фоrлду.

ВIДПОВIДАЛЬrrIСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
Нашими цiлями с отримання обгрунтованоi впевненостi, п{о фiнансова звiтгliсть у цiлому не
мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. та випуск звiту аулитора, шо
мiстить наIпу думку. Обrрунтована BIIeBI-IeHicTb е високим piBHeM впевненостi, проте IIе гарантус,
що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттеве викривлення) якщо воно icHyc.
Викривлення Mo)ItyTb бути результатом шахрайства або помилки, вони ввах(аIоться суттевими,
якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкуеться, вони можуть впливати на економiчнi
рiшення користувачiв, що приймаtоться на ocHoBi цiсi фiнансовоi звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовусмо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.
KpiM того, ми:

. iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики сутт€вого викривлення фiнансовоi звiтностi
внаслiдок шахрайства LIи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, а також отримусмо аудиторськi докази, що € достатнiми та
прийнятtrими для використання iх як основи для нашIоi думки. Ризик невиявлення
суттевого викривлення внаслiдок шахрайства с виIIIим, Hilt для викривлення внаслiдок
помилки, оскiльtси шахрайство може вклIочати змову, пiдробку, навмиснi пропуски,
неправильнi твердrкення або нехтуванпя заходами внутрiпrнього контролю;
. отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, д-ltяt

розробки аудиторських процедур, яtti б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролIо;
. оцiнIосмо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiI, зроблених управлiнським персоналом;
. доходимо висновку rцодо прийнятlлостi використаIIня управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи лля бухга.lIтерського облiку та, на
ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHye суттсва
невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB мохiливiсть
компанiТ продов)Itити безперервну лiяльнiсть. Якrцо ми доходимо висновку щодо
iснування такоТ суттевоТ невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своему звiтi
аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi

розкриття iнформацiТ е неналеrltними, молифiкувати свою думку. I]ашi висновки
rрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аулитора. BTiM
майбутнi подiТ або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi.
. оцiнюемо загальне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з

розкриттями iнформацii, а також те, чи показус фiнансова звiтнiсть операцii та подii, шдо

покладенi в основу if складання, так, шlоб досягти достовiрного вiдображення.

Ми узгодяtусмо з управлiнським персоналом КУА iнформацiю про запланований обсяг i час
проведення аудиту та повiдомляемо йому су,гтевi аудиторськi результати, включаючи буль-якi
cyTTeBi недолiки заходiв внутрiшнього контроJIю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми такотt надасмо твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та
повiдомляемо iM про Bci стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими,

YKpailla0 l ()l}3. ;vl. I(t;iB. Br".lt. Cilt'i I IpaxtlBlrx. 27. ot|l, 5 ;

lIoirtcp в l)cco,tlli cvб't,rtriB ау,tttr,гtlllсьt<оТitiяltt,lltlсгi-l,а ау;lиrrlрiв l525
Ko,rr (i/{Pl IOY 2426З l64
,r,c:r,/(laKc (044) 289-5З-80l 289-5 5-(l"1

crnail : diroctor(zIscya.conl.tla
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II{о впливають на HaI]Iy незалеlttttiсть, а також, де tIO зас,госоI]FIо, щодо вiдповiltних застережних
захолiв.

Розлi,ч 2. звIт IIIo/Io вимог IIIпIих :}АконолАвtIих l,д нормдтивних лIt,t,lв

oCI{oBHI ВIДОМОСТI ПРО ВIДКРИТИЙ СПЕЦIАЛIЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ
I йtlийНВ]aСТи цIи l{И и (Dо (оТП Itласичний>>

iloBHe найменlzвання ВIДItРИТИЙ СПЕЦIАЛIЗОВАНИЙ пАйовий
IНВЕСТИЦtЙНИЙ ФОНД (ОТП Класичний>>, АкТИВИ
ЯКОГО ПЕРЕБУВАЮТЬ В УПРДВЛI}IШ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОIО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (ОТП КАПIТАJI))

Cicclpo.lelt е найменування ВСПIФ (оТП Itласи.lllиii>>
Тl.rп, вид та клас фонду Вiдцl2и,гий, спецiалiзоваrIиt1 пайовий irrвестицiйний фоrlд1
Свiдоцтво про внесенIIя
Фоrlду д{о единого
лержавного реестру
ittститутiв спiл1,1лого
iгltзес,гуваtiня Cl{PICI

Свizlоцтво tlpo BileceнHrl до СДРlСI N9 851-1 вiл 24.06.2014р.
f{ага внесегlня вiдомостей в СДРIСI 27,11,2007р.

I)есс,граuiйгтий iсод за
Cl\PIC'I:

211851

С,гроtс лiяльнос,гi Фоrlду безс,гроltовий
мiсцезtrаходженнrI 03б[l0, м. Itиiв, вул. Фiзrсультури, буд,Z8 (Лiтера "f]")

l}Iдомос1,I про компАнIIо з упрлI]лlння лItтиRАми
I]овпе найменуваIIня компаrrii з управлiння активами -_ 'ГоВАрисTво з оБмЕжЕ}IоIо
RIДIIОВI/-IАJIЬНIС1]О KItOMllAi-IIrI З УПРАI]ЛIF{I]Я АКТИВАМИ кОl'ГI КАIlIТАЛ> (rIадалi
КУА або Говарtаство),
Ito21 за СДРПоУ З52900З9.
МiсцезнаходжелIня: 03 680, м, Киiв, вуJIиця Фiзкульту ри, 28 (Лiтера''/['').
IIа ла,гу наланнrI аудиторського RисI{овку види дitt,тtьttос,гi наступrti:
- Ko/l КВЕД 64,З0 Т'расти, фопди та подiбr,ri фiнагlсовi суб'скти;
- I(од I(BEll 64.99I-Iалаltllя iltlпих (liнансових послуг (KlliM стl]ахуваrlLIя та пенсiйного

забсзttечеltlIlt), н, в. i, у.;
- l(од KI]l_]/] 66.1 1 Уrrрав;Iiлlня фiItанссtвими риIrкаNIи;- l(Ol( I{BB/{ 66.19IrtшалоttОмiiклtадiя.ltыliсть у ct}epi (liгIttrrсових IIосJIуг, KpiM страхуваIIltя.га

ttettciйlto1,o забезпечеIлня ;

- l(o/{ КRЕЛ 66.З0 Управ.ltiгtIt;t фон2lамлt (оснtllзttий);
- I(ол кRIjд{ 68.2О I-IадаIIн.я 1] opelllly й cttcrt;lya,гatlilo l]JItlоlIого чи орсLIдоi}аноl,о IIсl]ухомого

MaliIta,
- KOll кI3Fi/{ ]о,22 i(онсу;rьтуl]аI{IIя з пи,га}iь комерrliйноi дiяльнсlстi й керування.
1'OI] KI{YA ко'I'ГI кАпIтАЛ) маС лiцеlIзitо на зlliйсltегrпя гtроdlесiйltоi дiя:iьtrоотi rla фондlсllзому
риtlкУ ^- дliяльiтiСl]ь з уIIраrз.пiнtт.lt аI(тивамИ irrсти,гуцiйтlих itrBecTopiB (лiяльнiсть з управлiriняt
аt<,гивамlr), i]и/{аIIа I-IацiоIIzurыltltо KoMiciclo з t{itlttих паперitз та фондового ринку (1эirrrеrтня jф799
lзiд 25 .09 .20 1 2). CTpolc дii rriцеrlз ii - необмелtеrtl.tй.

tIАйоI]ий кдtrlтд.lt
l]сIliФ ко1'II К'lrаси,tтtий) TOI] кКУА ,,отП Itапiта;l> с,lворено зt,i2llло з рilшенн;tм Загzшtыlих
зборiв у,tztсtttаl<itз 

'ГоВ (КУА KOTI] Кагli,гал> (I1poTorco:r Nl 4 Bi:t 08.10.2007 року).

Украi't tа0 1 0.iЗ.,rt,l(иjB. пчll, Сiлr'Т Гlраховлtх. 27. ot]l, 5 :

l ltlltcp rl l)ecc-r1ll суб'с:к-гiв aylttlrrlllcbKtlj.rtiлltbttt'lo-t.i .l'a ir1,,lrп,rollirl l 525
l(ол Ci il'l I()Y 2426З 1 64
,ге;t,/(lаtсс (044 ) 289-5З-li0l 2ti9-5 5 t(l,i

crllai l : d l гссtrlг(i|sсуа, cot)l, |.lа
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Спосiб розмiщення випуску ilлвестицiйних сертифiкатiв - вiдкрите (публiчне) розмiшlення.
Загальна номiнальна BapTicTb iнвестицiйних сертифiкатiв, якi планусться розмiстити -50 000
000,00 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень. Номiнальна BapTicTb iнвестицiйного сертифiкату - 1000,00
(тисяча) гривень. Кiлькiсть iнвестицiйних cepTиt}iKaTiB -50 000 (п'ятдесят тисяч) шт. Форма
iснування iнвестицiйного сертифiкату - бездокументарна.
Загальними зборами у.rасникiв ТОВ (КУА кОТП Itапiтал> (Протокол N'Q 85 вiд 25 квiтrrя 2014
року) затверджена нова редакцiя Проспекту eMicii iнвестицiйних сертифiкатiв ВСПIФ (ОТП
Класичний>, вiдповiдно до якоi проголошено емiсiю iнвестицiйних сертифiкатiв на суму 200 000
000,00 грн. (лвiстi мiльйонiв) грн. номiнальна BapTicTb сертифiката складае 1000,00 грн.
Станом на 31. |2,2019р. кiлькiсть iнвестицiйних сертифiкатiв, що знаходиться в обiгу - l552 ш,г.
на загальну суму rIомiна,пьноТ BapTocTi 1 552 000, 00 грн.
Вилучений капiтал станом на З1.|2.2019р. складае 168 299 тис. грн., решта iнвестицiйних
сертифiкатiв представлена у фiпансовiй звiтностi як неоплачений капiтал у розмiрi 131 960 тис.
грн.
Станом на 31.|2.2019р. додатковий капiтал становить З3 556 тис. грн.

IНФОРМАЦIЯ ПРО АКТИВИ, ЗОБОВ,ЯЗАННЯ ТА ЧИСТИЙ IIРИБУТОК
Загальна BapTicTb ак,гивiв Фонду станом на 31.12.20119р. складае б 264 тис. грн. BapTicTb активiв
в порiвняннi з попереднiм роком збiльшилась на 310lо.

НЕОБОРОТНI АКТИВИ
Станом на 31 . |2.20|9р. необоротнi активи вiдсутнi.

ОБОРОТНI АКТИВИ
Щебiторсьltа заборгованiсть з нарахованих доходiв станом на З 1.12.20l9p. складас 208 тис. грrl.
Поточнi фiнансовi iнвестицiI розмiром б 053 тис. грн., якi представленi головним чином
гроtrlовими коштами на депозитних рахунках строком розмiщення бiльше 3-х мiсяцiв на загаJIьну
суму 4 568 тис. грн. та з BapTocTi цiнних паперiв вартiстю 1 485 тис. грll.
Грошовi коlпти станом на З1.12.2019р. скJIадають 3 тис. грлt.

Bci активи вiдобраrкенi у фiнансовiй звiтностi в цiлому лостовiрно та в повнiй Mipi вiдповiдно до
МСФЗ, вiдносно iх визнання, класифiкацii та оцiнки.

зоБов,язАI{ня
Поточнi зобов'язання Фонду за товари, роботи, послуги станом наЗ1,|2.2019р. складають 5 тис.
грн.;
Розмiр поточних забезпечень у розмiрi 19 тис. грн. представлений резервом на проведення аудиl]у
рiчrтоТ фiнансовоi звiтностi.
Bci зобов'язаЕIFIя вiдобрахсенi у фiнансовiй звiтностi в цiлому достовiрно та в повнiй Mipi
вiдповiдно до МСФЗ вiдносно ix визнання, класифiкацii та оцiнки.

LIИСТИЙ ПРИБУТОК
За результатами дiяльностi за 2019 piK Фонд мас прибуток у розмiрi 904 тис. грн. Загальний
розмiр нерозподi.llеного прибу,гку станом на З 1 . |2.2019р. становить 22 94З тис. грн.

ВАРТIСТЪ ЧИСТИХ АКТИВIВ
BapTicTb активiв визначаеться з урахуванням вимог Рiшення НКЦПФР вiд З0.07.201Зр. JФlЗ3б
кПро затвердження Пололtенлtя про порядок визначення BapTocTi чистих активiв iнститутiв
спiльного iнвестування>.
BapTicTb чистих активiв ВСПIФ (ОТПКласичний) станом на З1.12.20|9р. складае 624О
тис. грн. BapTicTb чистих активiв у розрахунку на один iнвестицiйний сертифiкат - 4020,Зб грн.

УкраТttа0l0З3л м.I(иТв. Byll, ('iirl'T ll1laxoBlrx.27. or|l. 5;

IIoMcpBl)ecc,l1li суб'сt<riвау,цигорськоi;liя:t1,1tосti,rаау;tи,rrlрiвl525
I(ол Cl{P| lOY 2426З l64
,l сл./(lаttс (044) 2tl9-5З-80: 289-55-(1.1
ctnai l : dlrсоlогlii)sсуil.с()lll. па
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скллд,I,л стI,уItтуIrл лктиl]Iв
Склал,га структура активiв, tцо перебуваIоть в порт(lелi I]СIIIФ кО'Гl] Itласи.lний> вiдгtовiдають
вимогам законодавства УкраIlIи.

витрАти
CyTura витрат, пlо вiдшllсодовуеться за рахунок ICI вiztповiдае вимогам законодавства.

N{IнIN4АлLниЙ Po:}N,{IP АктивIl}
Розмiр ак,гивiв вiдповiдас мiнiмально визначеному законодавством розмillу.

СИСТlLМА I}НУТРIШНЪОГО KOHTPOJIIO
'I^OI] ККУА (ОТП КАПIl'АЛ) створена система внутрiшttього KoнтpoJllo, ,IKa дозвоJIяе склаliати
фiнаrrоову звiтнiсть Фотrду, що не мiстить суттсвих викривJIеIIь внаслiлоlс шахрайс,гва або
llомиJlок.
АУДИ'гОрами не бу"тtи iлентифiковаtli викривлеitня фiнаrrсовоТ звi,гtlостi вrtас"ltiлоlt шахрайс,гва.
В КУА е внУтрiulнiй аулитор, яtlсий пiлпорядковуетьоя Загальним зборам учасникiв ,га с
ItеЗilJIежним вiд уtrравлliIrського lIel]ooI{aJIy. f {iяrrьнiсть tзttу,t,рiпItlього ауl{и,гора вiдIlовiдас
lio"гtoiKetIHIo про слутсбу вну,грiшltlього аудиту (rсогt,гlэо.lrlо) 'l'ОR (КУА (ОТII КАГIIТАJI),
затвердженоI-о Зага;tыtими зборами у.Iасниttilз Bi.lt 27 .02.2()19р, (I Iро,гоrtо.lr N9 1 б9), (:

система,гиLIною та вiдповiдас вимоI,ам закоFIодавства.

до помI}кFIА IIIФ oPMAIlIrI
IIIФОРМАIIIЯ ПРО IIОВ,rIЗАНИХ ОСIБ
I Iов'яlзаItими стороLIами Фонду с:

tори2lLlчtti особи:
-Закри,ге акцiонерtlе товарис,гrзо <ОТГI Фанд МеIlедlItпtеttт>
-Акцiонернетовариство <ОТII Банк>
t|iзичнi особи:
-LIJIеLIи l-Iаг;tяl(овоi ради,
-f{ирекцiя КУА,
-tlооа2lоtзi особи заснов}Iикiв-Iоридичних осiб КУА.
QlонД IIрово/lиВ otteparlii з llot]'язatloto особоtо А1'KO'ГII Баrтrк>> на загаJIьriу суму 15,9.гис, грtl.

IIOlIIi пICJI'I дАти БАJIАIIсу
t] l]ClllФ (OTIl К.ltzrсрt.lниЙ> булИ вiдlсутнi подii пiс,гtя ла,ги ба.ltаttсу, якi могли б вплиttу.ги на
покtlзIlиl(и c}iHaHcoBoi звiтrлсlстi cTalIoM rra З 1. 12.2019р.

IнФормАIIIя про CTy]]IHb ризику
l]iДПОВiДНО До llоrtоlсення п(оло гrруленчiй}Iих I]ормаr,ивitз професiйгrоi /liяt.llьнос,гi на tPoH:toBOMy
l]l4IIl(У 

,гil I]LIMol'до систеМи yttparl"ltiH}Iя ризикаМи, зас.госуI]аIIня пруленцiйних лIорматиrзiв :urя ICI
tlc tlерсдбаLIеtiо,

oCHoI]III вrдомостI про лу/{иторську ФIрму
A),dttrпopcblcct tlеllесlфэt<а BuKolla]la товАриСтвом з оБмDкILIIоIо вIдповIддлънIстIо кдлн
кСЕI,IЯ-I{IРцI-АудI4Ъ, яке ыtecello Do Ресспlрl,аус)ъttltорськъtх Qliрл,t tltct alld7lplgl2iB за ttол,lерол,t I525.
t{oc) (f{PI IO\/ 24263 l 64.
'/'()]] кдАI] ксЕЙя,к]РIILдулиТD зарееспlроваtrc 29,03.]9gб р. MocKclBcbкclKl рай,оttl.tою с)ерэк:(l(JIt()l()
u О J\4 i l l ic п1 р сtt1 i с t сl л,t, I{u.eB ct.

\/tipilirrir0l().lЗ. лt,I(иТtl. tl1,1l, (iitt')'I IpaxoBr,tx.2'l. orIl. 5.
1,1olro1l tl l)ec:c'l1li сl,б^с:к,гiв ау,цtt tclllct,KLri ltiя;tt,tttlc,t,i ,t.il itr,;tt,t,г<lllitt l 52 -

I(tvt r /lr'l lU)' .),l2(,.t lo.1

r сл,/(lаrtс (044 ) 2,IJ9-5З-tj0: 2ti9-55-(l4
crnai l : cl i гсоtоl (/t)scya.c0]Il, tla
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Мiсtlезнахоdэюеrtrtя ТОВ кДАН кСЕЙЯ-ЮРlil-ДУ!ИТl>. 01033, м. Kui|'B, вул. Сiл,t'i'Праховuх, 27, оф. 5,

плел./факс 2В9-5 3-В0, 2В9-5 5-64.

Свidоцпtво про вidповidнiспlь сuспlелrll конll1ролло якоспli Np 0570, Budarte ДПУ вidповidно do рitttеtutя Nо
3]9/4 Bid 24.12.20l5p. (чuнне 0о 3].I2.2020p.).
Ауdum фiнансовоi' звimlюспl.i зdiftснловався ауduпtорськоло zруп,оло у склаdi 2-х осiб пid KepiBltul|tllBoл4.
lrезалеэtсttоzо ауOuпlора. Зdорi,tенко I.I. (нолlер в Peccmpi aydumopiB 100В5б).

OCHOBHI вrдомостI про умови договору нА провЕдЕння лудиту
Ауduплорська, перевiрлса зdiйснловалась lla пidспlавi lozoBopy Np 2В10/19-3 вid 28 асовmня 20l9 року з

0З.0l .2020р. по 0B.0l .2020р.

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

ДАТА СКЛАДАННrI АУДИТО. I.2020p.

УкраТrrа0l0З.3. iv,I(иТв, вул, Cill'i I1рахових.27. o(l. 5;

lIопrср в l)cccrpi суб't:r<r,iв irу2lиrюрсы<оТ /tiя.ltьtttrо,t,i 
,l,a аулиrюрiв l525

Itол С/ll'ГIОУ 2.4263 l 64
,гсл,/(lакс (044) 289-5З-80: 289-5 5-(1.1

clnail : directol(rt]scva,conl, uil
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додАтки

Украilrа0l0З3. M.l(tliB, By.lt. CiM'T llрахових. 27. odl, 5;
lltlirlcp в l)cc,c1,1ri суб'с:tсгiв ауди-t,tlрськtlТ дiязtыtоо,r,i ,га a1,;1rl,r,o1rrB |525
lto,1t Ci {l)t IOY 24263|64
,l,c:r./(laKc (044) 2[l9-5З-80l 289-55-64
crnail : diгесtог(rz)sсуа,сопl.tlа
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Вiдltрптиil спецiалiзOвапllI'i паiiOвпii iпвестIlцiйнltl'i фонд <ОТП
К.пасl1.1пп1-1>> ТоВ (I{Ул <С)ТП Itапiга.п>

пr. Киiв, Го.посiiвськпii palioll
Оргапiзацilirlо-правова форма госполарrованпя Пайовпii iнвестпцiйпий фопд за

вид економiчноi дiяльпостi
Середпя кiлькiсть працiвникiв

Управлiння фопдапlп

Адрсса, ТеЛефоп 03б80, ),краiпа, пt. KrliB, ву,п. Фiзк1,.пьтl,ри, 28 (JIiTepa "л"), 492-34-69
Одllнllця вппriр1,: ,I,пс. I,рп, бсз дсспr,кового зlrака (окрiпr розлiлу I\/ Звiт1, про фilrапсовi результатп
(Звiгу про cyKyпrrlrli дохiл) (форпIа N 2), гроlповi показпиI(п якого Ilаводяться в грпвппх з копiliкапtп).
Ск,падсно (зробптlI по]пачку "v" у вiдповiдlliй к.пiтинцi):
за пO.цоlfiенняпtlI (стапдар,гапlн) бl,хга.пr,ерського об.пiк1,

за мiпiпародпппrIt cI аIIлар,l,апllt фilrапсовоi звiтпостi

па 31 гпудня 2019
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flaTa (piK, пliсяць, ч

Пiдпрпсмсr,во

Терпторiл

ItcpiBIlпK ТОВ "КУА "O1'lI Капiгал"

Головппl'i бухгалтер ТОВ "ItУД "ОТП

за е{РПО
за коАту

за КВ

]\1Iсrкепська fI.Л.

Апдрiсlrко €.О.

дирЕктOр

fl-кtrrш-дУдит"

рlчtнкo 1.1.

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)

за виданими авансами

aKTIIBIl, yTplrMyBaпl для продажу, та групн

II. {овгостроковi зобов'язання i забезпеченпя

III. Поточнi зобов'язаllrlя i забезпечеппя

ltя, пов'язf Hi з ll

Капiтал



Щата (piK, плiсяць, число)

за СДРПОУ

Пiдприемство Вiдкритий спецiалiзований пайовий iнвестицiйний фонд <ОТП Класичнпй>> ТОВ (КУА <ОТП Капiтал>

(rrаймеIIуваrrrlя )

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за 20l9 р.

I. ФI IlAIlcoBI рЕзул Ь,I,A,I,I,I

11,J

Стаття
Код

рядка

Пунrtт

примiток

за звiтпий

перiOд

Ja aнa]lul lчнии

перiол

пOперOдньOго

,2
3 4 )

LIистий дохiд вiд реалiзацiТ продукчii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000
]обiвартiсть реалiзованоi продукцiТ (ToBapiB, робiт. послуг) 2050
валовий:

ппибчток 2090
збиток 2095

Iншi операцiйнi доходи 2120
Адплiнiстративнi витрати 2130 7.2.2. |14 (84
(рlнансовий результат вц операцlиноl дlяльноетl:

ппибчток 2190
збиток 2195 1.1, (84

лоход вlд ччастl в капlтаJIl
,z,20|J

нш1 фlнансовl доходи 2220 1,,2,,2, 880 66i
нш1 доходи 2240 1.1. 122 з 454
нш1 витрати ,2,27l) (4 984 (з 425
(Рiнансовий результат до оподаткування:

ппибчток 2290 171 904 61
збитоlt 2,295

2350 171 904 бl2
збиток

НайменrцзаннlI показника

их,га спlлы]их п

ншии сукyпнии дохlд до

ншlлй сyкчпниli дохiд пiсля оподаткyвапня

FIайплеtIчваIлня покаl]ника

лltIя гIа соцiалыIi заходи

W#

III. ЕЛВМЕНТИ ОПВРА ИНИХ BIITPAT

l'кУд itОТП Капiтал"

дирЕк тOр

lТоЁф'щ'VиД'lдТП Капiтал"

рlчЕнк0 1.1,

::

l
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ffaTa (piK, мiсяць, число)
за €[РПОУ

Пiдприсмtство
<<оТП Капiтал>>

(найменування)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за 20l9 р.

Статгя примlт0 За звiтний перiOд перlOдlrялк

2 3 4 5
l. Рух коштiв у результатi 0перацiйноТдiяльностi

Надходrкення вiд:
РеалiзацiТ продукцiТ (ToBapiB, робiт. послуг) з000

Iншi надходлtення 3095
tsитрачання на оплату:
ToBapiB (робiт, послуг) 3 l00 7 .з. (87 (7 6,,

Витрачання на оплату aBaHciB з l35 l .3. 1

Iншi витрачання зi90 7.3. 16 (з,

Чистий рух коштiв вiл операчiйно[дiяльностi 3195 /.J. (104 (80)
II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноТдiяльностi

Надходження вiд реалiзацii:
фiнансових iнвестицiй 3200 7.з. 4 57а 301

надходження вlд отриманихi
вlдсоткlв з215 7.з 781 755

tsитрачання на придOання:
фiнансових iнвестицiй з255 7.з. (з 742 (3 893.

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноI дiяльностi 3295 7.3, 1 б16 125)

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоТдiяльностi
Надходrкення вiд:
власного капiталч зз00 7.з 1 646 1 725

tsитра.tання на:
Викуп власних акцiй зз45 7 .з. 1 065 1 151

Чистий рух коштiв вiд фiнансовоiдiяльностi 3395 ,7.3. 581 574
Чистий рyх гDошових коштiв за звiтний перiод 3400 1.3. 2 093 зб9
Залишок коштiв на початок року 3405 7 .1.з . 2 47,8 2 109
Вплив змiни валютних KypciB на залишок коштiв 3410
3алишок коштiв на кiнець pokv 3415 7.3. 4 5,1.1 2 4,18

Керiвник ТОВ tlKYA "ОТП Itапiтал" Меженська Н.Л.

Андрiенко €.О.
Головний бухгалтер ТоВ "кУА "оТП Ка

ГГНВРАЛЬНИR ДИРЕКТOР

Т 0о "нАН " LЁ}t ti -tt t rш-Ауди т "

3дорiчtнк0 1.1
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Щата (piK, мiсяць, чtлсло)

за СffРПОУ
2020loll0i

3 52900

Пiдприсмство
вiдкритий спецiалiзований пайовий iнвестицiйний фонд <отп Класичний> Тов <(куд (отп

Капiтал>
(найп,tенування)

Звiт про власний капiтал
за 2019 р.

Стаття
Код

рядка
Пункт

примiток

Зареест-

рований
(пайовий)
капiтал

Додатко,
вий

капiтал

Нерозподi-
лений

прибуток
(непокри-

тuй сбuтпи\

Неопла-
чений

капiтал

Вилуче-
ний

капiтал
Всього

2 3 4 6 7 8 9

20

'алишок 
на початок рокy 250 31 l79 21 427 l32 954 166 084) 356

коригування : i

t-кOриt,Oвании заJlишOк на
початок рокy 4095 7.1.5. 250 000 31 179 21 427 (132 954 (166 084) 3 568

}вlтнии перlод 4100 1r7 б12 бl2
tпшии UJкуrruии лU^lл
la звiтний перiод 41 10

Розподiл пDибчткY :

бнески учасникlв:
Внески до капiталу 4240

yl
капir,алу 4245 559 559

Билучення капlталу:
Викуп акцiй (часток] 4260 (1 150 1 l50,
lJиJlучеllllя частI(и в Itапlгалl 4)75.

ншl змlни в капlталl 4290 l 166 1 166
t'азом змlн в капlталl 4295 61 1 50)

}алишок на KiHeub року 4300 7.1.5. 250 000 33 345 22 039 (132 395) |67 234) 4 755

20

}алишок на початок J)oKy 4000 7.1.5. 250 000 33 345 22 039 (132 395) (167 234,, 4 755
коригчвання :

Uкоригований залишок на
початок DокY 4095 7,|,5. 250 000 33 345 22 039 (132 395) (!67.234) 4 155
Ltистий приOуток (30иток) за
lвiтний перiод 4100 1),, 904 904

lпшпи LJnJrrnnn

la звiтний перiод 41 10

Розподiл прибуткy :

Внески учасникiв:
Внески до капiталу 4240
l 10l,ашсннrl заUOр1,0ванOс,1,1 з

капiтit_пу 4245 435 435

Вилучення капiталу:
Викуп акцiй (часток] 4260 1 065 1 065

ншl змlни в капlтал1 4290 | 21| l21'
разом змiн в капiталi 4295 | 2|1 904 435 1 065 1 485
}алишок на кiнець року 4300 7.1.5. 250 000 33 55б 22 943 l31 960) 168 299) 6 240

Керiвник ТОВ "КУА'lОТП Капiтал"

rалтер ТОВ "КУА "ОТП

Меженська Н.Л.

Андрiспко €.О.

дирЕктOр

H-tt trdJ-АУдиТ"

р lчtнкo l . l .0

-:.-
:
;j-

=

l
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Приплiтки до фiнансовоТ звiтностi
ВСПIФ (оТП Класичний) ТоВ (кУА (оТП Капiтал>

за piK, що закiнчився 3 i грулня 2019 р.

Прuмimкu Do фiнансовоi звimноспti
В iD кр umu й сп е цiал iзова н u й п а йов uй iH в есm uцiйн u й фон t кО ТП Кл а сuч н u йп

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

1. Органiзацiя.
1.1. OcHoBHi вiдомостi про Вiдкритий спецiалiзований пайовий iнвестицiйний

фонд (ОТП Класичний) ТОВ (КУА (ОТП Капiтал>
Вiдкритий спецiалiзований пайовий iнвестицiйний фонд (ОТП Класичний) ТОВ KI{YA

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

Фонд створено за iнiцiативою Товариства з обмеяtеною вiдповiдальнiстю кКомпанiя з

управлiння активами (ОТП 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 компанiею з управлiння активами окремо вiд облiку
операцiй та результатiв [i господарськоi дiяльностi та облiку операцiй i результатiв дiяльностi
Фонду, активи якого перебувають в ii управлiннi.

1.2. OcHoBHi вiдомостi про Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ,rКомпанiя з

управлiння активами,rОТП Капiтал"
Компанiя з управлiння активами створена вiдповiдно Закону Украiни "Про господарськi

товариства" та Закону Украiни кПро iнститути спiльного iнвестування).
Компанiя з управлiння активами, iдентифiкацiйний код NЪ З52900З9, заре€стрована

Голосiiвською районною у м. Itисвi державною адмiнiстрацiею 26.07.2007 р. Номер запису в
Сдиному державному peocTpi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдшриемцiв про проведення
дерrкавноi ресстрацii: 1 0б8 102 0000 020503.

Компанiя з управлiння активами була зареестрована у якостi платника податкiв у державнiй
податковiй iнспекцii Голосiiвського району 27.07.2007 р.

Компанiя з управлiння активами була зареестрована 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).

Iнформацiя про Фонд
Повне найменування Вiдкритий спецiалiзований пайовий iнвестицiйний фонд

(оТП Класичний) ТоВ кКУА (оТП Капiтал>
Вiдомостi п{одо внесення
iнституту спiльного
iнвестування до еДРIСI

,Щата видачi свiдоцтва
Реестру -24.06.20|4 р.
Номер свiдоцтва про
Реестру - J\Ъ 851-1

про внесення вiдомостей про фонд до

внесення вiдомостей про фоrrд до

Реестрацiйний код за еЩРIСI 21 185 1

Тип Фонду вiдкритий
Вид Фонду Спецiалiзований фонд грошового ринку
Строк дiяльностi
iнвестицiйного фонду

необмежений

Поточний рахунок м UA 60 300528 000002650900зз22222
в АТ,,оТП Банк", м. Киiв, МФо з00528



Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ВСПlФ (оТП Класичний) ТоВ (КУА коТП Капiтал>

за piK, що закiнчився 31 грудня 2019 р.
Види дiяльностi за КВЕЩ 2010:
66.30 - управлiння фондами;
64.30 - трасти, фонди та гrодiбнi фiнансовi суб'екти;
64,99 - надання iнших фiнансових послуг (KpiM страхування та пенсiйного забезпечення), н. в.

i.y.;
66.1 1 - управлiння фiнансовими ринками;
66.19 - iнша допомiхсна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг KpiM страхуван}Iя та пенсiйного

забезпечення;
70,22 - консультування з питань комерцiйноi дiяльностi й керування.
Мiсцезнаходження КУА: 03680, м. Киiв, вул. Фiзкультури, 28 (Лiтера (Д)).
Телефон: (044) 492-З4-69
Сайт : lrtt]э : //rvrvrv. otpcap i ta1, cclrn. uа/uас/
Ё]mаil : сар ital Гg)OtрЬап Ii.coln,ua

Iнформацiя про засновника Компанii з управлiння активами:

Повне найменування
юридичноТ особи або

прiзвище. iм'я. по-
батьковi фiзичноТ особи

.Щля фiзичних осiб -

реестрацiйний номер облiковоi
картки платника податкiв*; для
юридичних осiб-резидентiв -

iдентиф iкацiйний кбд юридичноТ
особи; для юридичних осiб-
нерезидентiв - iнформацiя з

торговельного, судового або
банкiвського ре€стру вiдпов iдноТ

краiни про ресстрацiю такоТ

Мiсцезнаход-
ження

юридичноТ
особи

||з4,
Угорщина, м.

Будапешт, вул.
Вацi, 3З

010З3, Украiна,
м. КиТв, вул.

Жилянська,4З

Частка в

статутному
капiталi,0%

Закрите акцiонерне
товариство кОТП Фанд

Менеджмент>

2|685l66

Вiдповiдальними за фiнансово-господарську
звiтностi Компанii з управлiння активами в звiтному

Акцiонерне 
i

товариство <ОТП Банк> i
ii
!,

,!j,t

90,1

9,9

складання фiнансовоi

- Генеральний директор -Меженська Н,Л.
- Головний бухгалтер - Андрiенко е.О.

Кiльrсiсть працiвникiв за штатним розладом станом на З1 грудня2078 р. складала2З особи та
31 грудня 2019 р. складала 20 осiб.

1.3. ЛiцензiТ та iншi дозвiльнi документи Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
<<Компанiя з управлiння активами (ОТП Капiтал>>

Компанiя з управлiння активами мае лiцензiю Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та

фондовому ринку на право здiйснення професiйноi дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi
з управлiння активами iнституцiйних il-tBecTopiB (дiяльностi з управлiння активами) серii АД NЬ

075876. Строк дiТ лiцензii - з 29.09.2012, необмехсений.
Свiдоцтво Щерхсавноi KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку про включення до

державного ресстру фiнансових установ, якi надають фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв
вiд26.|0.2007 року, реестрацiйний Nq 1148;

2

дiяльнiсть та
,перiодi були:

юридичноТ особи

01 -1 0-04з959

!
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Примiтки до фiнансовоТ звiтностi
ВСПIФ (оТП Класичний>) ТоВ (I{YA (оТП Капiтал>

за piк, що закiнчився 3 1 грудня 2019 р.
Свiдоцтво про членство в УкраТнськiй асоцiацii iнвестицiйного бiзнесу (протокол J\b241-0l07

вiд 04.09.2007 року),

2. Економiчне середовище, у котрому Фонд проводить свою дiяльнiсть.
К",аяtlпNсlвi ]чý8ýяе*ýт,ýл 2{}l9 року9 Ilr}Фгt{t}:}х{ нr& 2{}?Ф piK т*} шЕ}и}т_},{r{еЕ{вgя К$в,ýлт*lстi?:л

уrяр*tв.,хiшлЕrl iýк,r,х{&i}ý{и, ý{Ф ст,Oсуi{iтьсяя шr*ý!6у,глльt}Е,Ф ý!ý;ýplýy lа;t фi*NахNсtлву звi,г*лiст,ь.

YKparlla впевýOн0 iле у 2020 J], оскiлькLl тu.iкроекOнtэl,ti.лн;l сlиту,аl{iя сfilэият"пиRа r*acTiлbK1,1,

tlacltijlbки це ý{о}IiJtиt]о l] Tetlepimtlix y,l,tclBax: зрOс]та}{l1я еitоýOлаiки :за.]rиtпастьgя в 1\,I*)iiilx 3-4%,

спilзвirlноt_ке}Ilля боiэl,у до ВВП паб,,ttiжас:,lьсr{ ло рiвrrя III,IжLIого за 509/о" лефiцrлт ]lотоtlitогс)

рахунку з}:{изLIRся /:Io вiдIrOсFIо бе:зпе.Ilтt_-lгtl рiвня -3% 
вiд [}l}II. а гриLtня зlt+,iцlти-пася наЁтбi"пыпе

ссрOл ро:JвиткORтtх краiлt. У 2020 р. ::ioRHiltlHi yn+trBl.T ]\.tожу,Iь псlгi,рiпитl.тсrI: гоjlовLIi trэlлзиliлt

ltlB'эtll;*_t,ti lз ytttlBi.liblleшllяfot сtзiтtlвtli еltолlолtiки "га ,rоргоlзиfr,{It вiйtl;rпци. Врахtlвуiочи
lleBi-tзtlalteнic,lb iз pedlopnrar,rи в бaltKiýObкofuI! cettTopi- дOсягltе}{шя lloBoi угсди iз MBcF l}иI,JIrtдас

дахекLt},I до заверпIення, А BTi1.1, iHBccTolTtT пролOвх{ук]ть вIiл;}дати копlти в _vKpaiHcbKi облiгацii,
яlсi пропtl*tуlоть прив;tбливу, дt]xi;fHicTb в ,чl\lовilх, ксlли iHBecTOpl4 пOлюк)ть Hil дсlхiлнiсть на

свiтових фiшаtлtсt-ltзtлх ришка-ч. . ]

fiептлttавхзэя*i борг: Знлшсуеться. але Rсе п{е нсобхiлна пiдтрl,лiчtка вiл мi;тtнароднI{х партнерiв"
I[ьогtlрiчне :змir{rтення гривнi на 19ОД дOпOл,{оглсi YKpaiHi зItизити опiввiлношrення боlэгу до }JL}lI

до 5аОh па ttiлlець 201 !) р. :l 61,а/о у 201 8 р. HacTyrrt,]or,tl рOк.y clliBBiдtltlm e|l|:rr|,) ilcilBipпo, :tItи:J}.{ться

до 17%. ]{!,о ý,loxie cTa,T,!I лtайбi.rtьш швидкиý,1 зl{иженI.1ям борговоr,о liаlзаIrтахiелlllя серел
порiвнтованих :з УкраТною кра]н. Lhтплати за дср}кавнLll,f валютнилт боргоfuI за-тI,lтIIftються н?
RLlсокOь4y 1эiвнi: ýi9 лл"трл та $6.8 л.{лрл у 2а2а р, та 202l р. вiдповiднс,l, СпрltятлIlва ситуаlliя на
pItHKax 1,il l}исOкI4й зовtiiшttiй ltotlltT }Iat lpl{IзtteBi облii,ацiТ впутрiшtlьоТ дерltсавл,ltli Ilо:}ики
(л.rада.li* 0ВДП) х,{оiкy,rь дозr]оJlити уряду rtpoйltl 202а р, без rriд,r,риr,rкr,r Ь4ВС} ,t,a iлlшик
лtiжнародних lсре,питорiв, до того ж{ нё скорс}а{}цочI{ суттево Mi;tcтTapo;1Hi резерви. (-)днак

необхi;lнiстъ вI.tп,цатити $8 х,{"rтрд.ч 2021 р, та ризик псlгilrrпення HacTpilTB на свiтtlвих ринках ус0
ще iзиN,tагаrо,гь вiд у]]яд_ч дOс]ягнеl{пя псlвоi уr,одI{ iз &{ВФ.

fiеguкашtttlй борн,: ý* *чiкувакtкяi бilgьtких iкшee,x,xaшixi у Фё}Дý{. У 2019 роцi iлrозеллtti

iHBecToplT :збiльпlи"пи вIiJIалення в _vKpaiHcr,Ki 0IЗр{l I на 1 09 ]\,{лl]д грн до 1 16 пrлр,ц, з яlсих l 14

},{"трд грн €j грLiвневими об.пiгацiямт,t. I[i iнструл,tенти стали привабливиl\.{Li :JаRдяки l]исOкиNlt

вii{соткоtзltл,i cl,alвKaý,l, tttlnt'rtкшe1,1tlltl _N,IOпelilplIOT ltO",tiTltкl-r, пtiцrriй гривrлi ,[а ti,,liltylзa;lHяnt

irrBecгc"lpiB шоло Ilроловх{еL[лlя,ре(iорvr tloBooбpat,ttlM tcepiBl,tиц,r,Bo1\{t краiши, Прозоlэа борr,ова
по_цiтика h4iHicTepcTBa фiнаrт:сiв та вiлкlэиття птillснародноТ розрахуIJкlово-клiрлтнговоi' с}iстеь.{ri (
Clearstream> у TpaBT-li 2019 року п{е бi;rьшiе збiлыrrила rtrrивабливiсть гривневог0 боргу.

Кллtlчtlял*а eT,at}Kil НýУ: ýýФл;t",льgýе :ýýtrtнtеFýlýýЁ. Нацiоll;i;tьttий башtt Украillи (rrада";ri- НБУ)
шроl}оi{иr] дуже i{iоpc,fкy t"рошово-rtредц.rтI.lу ltо:tiт,ику. У реа:tыIоý{у вi{раженi c,raBKa за ooтaltlli
l 8 пriсяцiв була Bl+пtc 7%. ()чiкусться, пtо I,:IБУ мохiе ]}низI{тIl ключORу с,гаIJку ло 10.5% д{о l iтлця

2a2{.l 1э. Реальна вi"цсtlткtэва c:TaBKzl :iни:]итьOя до "|Оl, лсl кiнr{я 1 кваlэталу 2020 року T.t ло 5% до
кiллцяl 2О2а р., якlt{о псlрiвняти ,з74а% у rrерiод луiriе жOрOтксri MolleTapнoT поLri,гиttи в 2018-2019

рр. Такиrл чиIlоý,I, щеII,IрссIJIьIлий баttк t{acTкotlо ша:здохtене хвиJIIо зuихtеIшtя лliлсо,rкових c,r,aвoк

бiльпl i стю це}Iтрзль}Iих банк i в розRрIткових Kpal H,

ýаgскрх: ý}еr**рдвтяяЁt жрибутtлк, Корпtlративне кредIlтуR;iння скоротиJlOся на],ЗО/о.ч xttlBTHi,

зý,tеншIlJI}.lся с:бсяl,лt як гри]]нев!lх, так i в;r:rютllик iltlр,rфелiв, I1zrйбiльше сt(орOчеIшlя
сtttэсr,ерiг;ulося ]] lca,r,elrrpiT pclciticl,tcltx бallKiB з l{ep}KaвHl4mr Kalti,ra.lroM. За ooтzullli 12 ь,riсяtцiв оltиtt
з них - ,41' (<I}'l'Б> - став нсплатоспролlох{нLIn{. а iнпrилi - А',t' <I_[ромiнвестбанк,> * :]HaII}Io

clKOpот}Jl} балалтс. 0беrдва :JумO]зи_.tи :}меншеЕllя RiijlOBL{x пt]:jиJ{, l}eпtr:a балтltiв :l iнс;l+е*r rипt

каlti,гfilоп,t, lJO]t]:eMa АТ кУlt;эсиббапк>, z\T <Авшlь Баллк> r:a АТ <CiTi Баrтк>>, Taltоxt з}.{епшиJlи
своТ креди,r,ллi lrор,r,фе.lri. З iнiiroгo боку, бallKtt з yKpaiilcbKtllr Kaili,r,a;torr (як шриtз;tl,rlиý{, так i
дер}Ii aBIlrl}.f ) т:е:зна.ilто зь,ri нлr.лr.r сlб сяги сrз о li пll1этф елелi з а pi lc,

l,{ефiцит лiквiлгiостi наприкiнцi 20]В 1эоку 0тrlв llloкOnt, який сп}]р]тIIIниR 1riзкс lзрtlстilння
с,гitвок кOрпOрат}lвлlогrr Kpelll4TyBaIrýя. Зrлихсеrптя ciб:tittoBirT стalвt{и суIIроl]0д}t{уl]аJIосrl

aJ



-_:_=-' -|
Примiтки до фiнансовоi звiтностi

ВСПIФ коТП Класичний) ТоВ (кУА коТП Капiтал>
за piK, що закiнчився 31 грудня 20l9 р.

]]Ших{еtil{яi\,l цit.t lla бiзшес*tlозцкfi- хOча Й з леякипt вiдсr,ава.ttлlядц, Очiкусý{о, що в 2020 роцi
валовi KopпopaTI{BHi крел1.1т}I зростуть на l {i% завдяки зрOстаннк} пOпLiту на них. оскi,льки
нтлясчi стalвки до:}ROлят:} зробити 6iлыlli проекти фiвансовil внгiдними,

У бiльшсlстi баrrlriв rrоiтrфелi lзitJltотних iiозиt( сIdOрOчулoться, t;otti",tbtcи банtси j{e ý{а}Oть

ДосТаТltього i]ше,rиту д0 }rих. Одллим з t}и}шткilз зростslrшя кредtt,riв с: црсек,l!l з Biдl,ioB;tloBal.ttri
енергiТ. IIозики в iно:земнiй валютi суб'екта,r,l вl.тробништRа елсктроенергii зl]осли на 2l(%,
YttptaiHcbKi банltи fr,IалрI Iцe олLIн рекOрдний piK з пOглялу рентабельнilстi, осlсiльктт, ikHiii
сl.rilсув;utиЙ uрибу,гtrtс rlереt]ищус 50 N{.]]i]д грrr. Завдяки lrпaчшOý{y росту с:IIо)Ii!Il]чог(}
кредит_yваl.tпя ,li1 вiдсз;тttостi вtлссlких витрат }ia резерв,чван;{я, якi балtка,rци буllи :зрсlб:rел,ti в
j\{инуло]\{у} вOни },fоx(yTb o.IiKyBaTи, пlо 2020 р. Taкoxi б,rте прибутковим. аftr(е iнлекс
с)пO}кивI{их HacTlrol,B сягнув рекOрлу:за clcT;rHHi 10 poK,iB. Хоча },lБУ починае прт,lдiлятрl бiльт,тrе

уваги роздрiбriоп,iу крелитуi]а}Iнк), yKlэailtcbtci.tti рилtоlс усе ще :tнахOдиться за 1эiк-дlза вiд piBltяl
}lасиLIеýOс'ri, Koprropa},иBl.Ie кредиly*ýа}lлlя шрOлов}Itус сlагilува,I,и" i обсяr, I}ajIol]оro ilорт,фе.itя
корпоративних кредитiв зп.lонпrився нi1 7.З% plp у xcoBTHi. 0днак зниження вiлсоткових ставOк
пOвиннс) :забе:Jпе.тr,tти :]}:)сlстання кOрпOративног0 кредит}ъання л0 1{)аll у 2020 роr;i, tlсlсiльки
IIо{Iит, ýа кредити зросI,ат,иI,tе.

,EKoHoMiKa: I(цtапlе o.liKyBaкb. I]KoHoMiKa Украiни :}рOсла бi-тьпrе нiж на 4'% в 2-3
кВарталах 2019 року, перевиIIIивIIIи кс)нсснсус-прOгнO:зи. },lаi,iвип1:.lй з 200В року trэiвень
сII0ЖивIIих tлаrстроiЪ. зрOсталlня заробiтllоi ш"цати T:;r роздрiбллоrкl кредLrтуl}itнrrя сшрияIоть
шiлвищенлtю спOживчого IIоIIит,у - кjIIочоi]ого 1эушiя yKpaiircbKoi економiки в 2019-2020 рр.
[}одночас погiрпrення ситуацii на сЁiтових с}IроRинних ринках негативно вплrтвае i на
проп{испOве виlэсlбниt.цтвtl i, iъ,ttlBipнo, т.lка ситуаltiя збереiкеться в 2020 роцi. ldpi:r.r тогtr. усе п{с
висtэtсi Bиll.rliflи :за :зtrвнiшллiм борrтlм с,l,римуватиý4уть ]\{0}liJlиJзOот,i урялу щOдо сти},{у"III0ва}Iня
сIIо}кивчого r,а iлtвестицiйноr,о шоrttt,гу. Hи;tt.ri обсяr,и траllзиту pocitlcl,Koго fiриродного rазу
додаткоRо стри]\.rуватI муть теl\,{пи росту, Ми очiкl,еi\{о, lцо зростання eKoHoMiKlT уповiльнитрся
дс> 3,2аА у 2020 роцi з 3.6% у 20l9 роui.

Iпф;lяцiя: ýаб.lrшзрrлаеýr д0 щiлi НБУ. Iгrdl;rяцiя уrrtlвi.,rьниться дtl 4,9а/о на Kiшellb 2019 року
завляки сttзtьrtiй r,pиBlti, низькLtý{ свiтовипа цittatvt на rtadl,ry й l,аз ,ra чима;lоý{у l}рох{аю зерt{оl]Ilх.
У 2020 роцi низьlсi цiнlт на енергоносil, ра:зом iз хtо;эсткою фiскальною полiт}ткою та все I]{e

R}lсOкиь{и вiдсt,lтковиlчIи ставкаh.ти продOвжать стримуRатLl l}ростання спtlх{ивtll,,,,,,,,,.lх цiн. 0чiкувirне
зiчliцtiенitя r,ривнi в i-t,o lriврiч,ri 2020 porty шOвйýltо ще бiльше ушовi;tьшити iнф;lяцittl.
Водллочас шOзитивIIий ефек,r вiд зr,riцuеIТuя к},рсу rривлli в 1-t,o шiврiч.ri 2020 року ý{ох(е ст;}т,и

негативним у 2-го пiврiччi 2020 року, кол}I нацjональна валюта почне слабrlIатlл, Iнпrимrи
проiнф.пяцiйнипtи ри:jиками с: стлльн}rrиi,i спOiltlавчий пOпит, гiрпrий 1,рохс;tй
сi;tьськоt'осшOдарськоi rtродуtсцiТ T:;r вищi, ltiilc ми tl.tit{yt:Tuto, цiл.lлt 1,1;l r,lаф,гу. За tllзсlr,лrозtlп,t,

iллф;rяцiя б,чде б:rизькою до 5.ЗYо яакiлtець 2020 року.
Гlотопlний рахуЕ{Фк: ()коtrlочення дефiпдттту. Сприrrтливi cBiToBi цiнлi Tta с}Iровину.

рекорлниЙ 1,рожаЙ зOi]новLIх та :]l]остilння гроIJIових пýрека:зiв допом,огли YKpalHi ск<rрirтити
дефiци,l l]отоI{нOгtl pirxyrlкy дсl 2,7О/о вiл ВВП у 2019 роцi. Погiршепlш сит:уацii lla свiтilвих
p}Illкax та зý4еI.{шеIлuя дохOдч вiл,rрал.tз!fiу l,ilзу шризвел,чть дс рсзширеýшя лефiци,r5, fio,I,очлlого
paxyнK,v в номiнальноIиу BL,IpaxceHHi. fuце завляки росту еконо,lяiкrт BiH залиrrrrтться на рiънi 2.7"/о
вiд f],t]tI i в2020 роцi. I{езва}как)L{и на пgвне рOзширення дефiциту" гр}lвня пOв!}ннil закiн.lитl.t
2020 1эоцi lla рiвшi б;tи:lьtсtlму ло 25.5 r,рн/лtl:l, Бiльше Ttll,t>, :]itвдякта ir.tвестицiярt ilrо:зеьцллих

illBec,ropiв у ОВffП lta,цiolla-;tыla, Ba]JIioTa Moxte зплiцлrи,r,ися ло 22-23 грн/до:tар ло кiллця i-г,о
пiврiччi 2020 ротсу,

Отже, l(еlэiвництво I{YA не l,It>x(e передбачитлт Bc,i тенленц,iii, яrсi пtсl:,lсуть вп-IILLвати на
c|iillzt1,1cclBий c:ei{Top ,га illmi гzurузi еколломiки, а такOхt те, якl.лй вIIJIиI] (за наявнtlстi ,ralcorrl) вtlни
ý,lох(у,rь маlи }lа майбу,rл,riй фiналtоовий cтal,r ФоFIду. Керiвлrиц,гво КУА BlIeBIle}Ie, що 1}оно
RжL,IRа€ та б)ие R}кI,Iвати Bcix необхiдних :захолiв лля забезпеаIення стабiльноТ дi,яльностi,
рO:зRитку Фонлу та не суттсROго впл}tву перелi,rсних 1rизикiв на б;iлансову BapTicTb ;tктивilз,
зобOв'язалl ь,

=
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Приплiтки до фiнансовоТ звiтностi

ВСПIФ коТП Класичний) ТоВ кКУА (оТП Itапiтал>
за piK, що закiн.lився 3 1 грудня 2019 р.

3. Загальна оснOва формування фiнансовоi 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 задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при
прийняттi ними економiчних рiшень.

Концептуальпою ocнoBolo фiнансовоi звiтностi Фонду за piK, що закiнчився 3 1 грудня 2019

року, е Мirкнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi (надалi - МСФЗ), включаючи Мiхснароднi
стандарти бухгалтерського облiку (надалi -МСБО) та Тлумачення (надалi -ItТМФЗ, ПКТ),
виданi Радою з Мiхtнародних стандартiв бухгалтерського облiку (налалi -РМСБО), в редакцii
чиrrнiй на 01 сiчня 2019 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв
УкраТни.

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

Пiдготовлена Itомпанiсю з управлiння активами фiнансова звiтнiсть Фонду чiтко та без

будь-яких застережень вiдповiдае BciM вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн станом на

01 сiчня 2019 року, дотримання яких забезпечус достовiрне подання iнформацii в фiнансовiй
звiтностi, а саме, доречноi, достовiрноi, зiставноТ та зрозумiлоi iнформацii.

При формуваннi фiнансовоi звiтностi Фонду Компанiя з управлiння активами керувалась

такоя( вимогами нацiональних законодавчих та нормативних aKTiB щодо 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.
Управлiнський персонаJI також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який BiH

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

З.7. Зпс!яявв вз N'ý{jqýэЗ в 2t}t9 рокqi
Рада з Мiжнародних,стандартiв бухгалтерського облiку внесла змiни в,дiючi Мiжнароднi

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

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

суб'ект господарювання отримус контроль над таким бiзнесом, який е спiльною операцiею.
Зазначена вимога пов'язана з позицiонуванням такоТ угоди як поетапного об'еднання бiзнесу.
HaToMicTb у МСФЗ 11 робиться утоtIнення щодо спiльного контролю: коли пiдприсмство
отримус спiльний контроль над бiзнесом, що е спiльною операцiсю, пiдприемство не
проводить повторноi оцiнки ранiше визнаноТ частки в цiй компанii.

По-друге, незначних трансформацiй зазнас МСБО 12 <Податки на прибуток>, Зокрема, ý

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

По-трете, змiни вносять до МСБО 23 <Витрати на позики)) в частинi витрат на позики, що
пiдлягатоть капiталiзацii, i безпосередньо стосуються ý 14. Змiни уточнюють: якщо будь-якi
KoHKpeTHi позики залишаються непогашеними пiсля того, як вiдповiдний актив буде готовий
до його очiкуваного виItористання або продажу, це запозичення стае частиною коштiв, якi
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суб'ект господарювання в цiлому запозичуе, пiд час розрахунку ставки Iсапiталiзацii на загальнi
позики.

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

Наразi Керiвництво КУА продовжу€ оцiнювати вплив цих стандартiв на фiнансову звiтнiсть
Фонду. Передбачаеться незначний вплив цих стандартiв на фiнансову звiтнiсть.

Пiдготовлена Компанiею з управлiння активами фiнансова звiтнiсть Фонду чiтко та без
будь-яких застережеIIь вiдповiдае BciM вимогам чинних МСФЗ станом на 01 сiчня 2020 року,
дотримання яких забезпечус достовiрне подання iнформацiТ 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 щодо органiзацii i ведення
бухгалтерського облiку та складання фiнансовоi звiтностi в Украiнi, якi не протирiчать
вимогам МСФЗ.

3.3. Валюта поданlIя звiтностiта функцiональна валюта, ступiнь округлення
Валюта подання звiтностi вiдповiдае функцiональнiй валютi, якою е нацiональна валюта

УкраiЪи - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяLI, (якщо не зазначено
iнше).

3.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
I{epiB1;lTпTBo Компанii з управлiння активами прOвелtr ана"lriз :зовт;irrrних lilaH;-TplKiB, якi

fuiо.яiуть l]плинути }]ft п()ý*"r1}:l:ly itiя"тьlliсr,ь Фон;lу (псlлiтичнi. ексllтомiчнi, соцiальrтi та iнmi; так i
BHy,r,piml,rix rtоt{i,tз]{икiв (ttрсlведе!lо ,l,ec,r },1i? jзизI,tачеIlýrl зла-1,1,ллос,t,i шс}даJII}tl]оt,о фуrлкцiIOл}ilння
{}оtlду, (принцип безперервностi дiяльностi)) i це да"llо з1{сlr,у a}]axiaэ,lт" filo lte icHyc хсодт,лих

о6'с:lсттtвtтих upl,}t{l.iн, яiti мс.lг.ци б вllttлрlкitтti cl,ntHiBT.t lцоло cпpо,Niоx{HclcTi фоtтлу,пр{)доj])rtуRатri
свото дiяльнiсть у r,rайб5,r,g1,gо4у.

Фiнансова звiтнiсть Фонду пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi,
вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувасться в ходi звичайноТ
дiяльностi. Фiнансова звiтлtiсть не вклIочае коригування, якi необхiдпо було б провести в тому
випадку, якби Фонд не мiг продовжити подалпьше здiЙснення фiнансово-господарськоi
дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.

3.5. CyTTcBicTb та групування

На доречнiсть iнформацii мае вплив Ti характер та cyTTeBicTb. Irrформацiя вважасться
сутт€вою, якщо ii опущення або викривлення може вплинути на економiчнi рiшення
користувачiв, прийнятi на пiдставi фiнансовоi звiтностi. CyTTeBicTb оцiнюсться в конкретних
умовах значуtцостi. iнформацii в залеrкностi вiд величини об'екта, rцо оцiнюеться i
допустимостi помилки. Таким чином, cyTTcBicTb показу€ порiг або точку вiдлirtу i не е
основлIою якiсною характеристикоIо, яку повинна мати iнформацiя для того, що бути
корисною.

Вiдповiдно до <<Полохсення про облiкову полiтику ТОВ (КУА(ОТП Капiтал> згiдно з
вимогами МСФЗ) (надалi - Облiкова полiтика), полояtення якоТ застосовуеться i для
iнститутiв спiльного iнвестуванI-Iя, активи яких знаходяться пiд управлiнням КУА,
визначасться наступний розмiри cyTTcBocTi:

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

зобов'язань та власного капiталу) - 2 вiдсотки вiд валюти балансу;

--::a
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- розкриття статеЙ фiнансовоi звiтностi (окремих видiв доходiв та витрат) - 1 вiдсоток вiд
чистого прибутку (збитку) Фонду;

- проведення переоцiнки або зменшення корисностi об'сктiв облiку - величинуо що
дорiвнюе 10-вiдсотковому вiдхиленню залишковоi BapTocTi об'ектiв облiку вiд ix справедливоi
BapTocTi;

- визначення подiбних активiв * рiзниця Miilt справедливою вартiстю об'сктiв обмiну не
повинна перевищув ати l0o/o.

,Щля кояtного iз звiтiв фiнансовоi звiтностi обирасться окрема база визначення кiлькiсних
критерiiв i якiсних ознак cyTTeBocTi статей фiнансовоТ звiтностi i дiапазон кiлькiсних критерiiЪ,
зокрема:

-для статей балансу - базою с сума пiдсумку балансу, кiлькiсний критерiй cyTTeBocTi
визначасться у розмiрi не бiльш I Yовiд бази;

-для статей звiту про фiнансовi результати - базою е сума чистого доходу вiд реалiзацiТ
продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) iз визначенням кiльrtiсного критерiю cyTTeBocTi у розмiрi не
бiльш | Yо вiдбъзи;

-для статей звiту про рух грошових коштiв - базою е сума чистого р}х грошових коштiв
вiд операцiйноi дiяльностi iз визначенням кiлькiсного критерiю cyTTcBocTi не бiльш 1 Yо ьiд
бази

*для статей звiту про змiни у власному капiталi - базою е розмiр власного капiталу
пiдприемства iз визначенням кiлькiсного критерiю cyTTcBocTi не бiльше I О/о вtдбази.

3.6. Взаемозалiк
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, а в звiтi про фiнансовий стан вiдобра>rсаеться

згорнутий залишок, якщо КУА мае юридичне право здiйснювати залiк вiдобрахсених у звiтi
про фiнансовий стан Фонду сум та мас HaMip або зробити взасмозаJIiк, 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 допускас чи
вимагае iншого.

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

3.9. Рiшення про затвердження фiнансовоi звiтностi
Фiнансова 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 затвердження до випуску.

3.10. Звiтний перiод фiнансовоi звiтностi
Звiтним перiодом, за якиiт формуеться фiнансова звiтнiсть Фонду, вважасться календарний

piK, тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2019 року.

4. CyTTeBi полол(енЕя облiковоi полiтики
4.1. Основа (або основи) оцiнкио застосована при складацнi фiнансовоi звiтностi
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I{я фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноi собiвартостi, за винятком оцiнки

за справедливою вартiстю окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 кФiнансовi
iнструменти)), з використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ 13

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

використанням наявI,Iоi iнформацii про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.

4.2. Загальнi положепня щодо облiкових полiтик
4,2.|. Основа формування облiкових полiтик

Облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика,
застосованi суб'ектом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовоi звiтностi. МСФЗ
наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову
звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцii, iншi подii та умови,
до яких вони застосовуються

Протягом звiтного перiоду при складаннi звiтностi Фонду застосовуеться Облiкова
полiтика, розроблена та затверджена Щирекцiсю КУА (Протокол NЪ 110 вiд З1.|2.20\4 р.) та
Облiкова полiтика, розроблена та затверджена !ирекцiсто КУА (Протокол NЬ 57 ьiд
15.09.2019 р.) вiдповiдно до вимог МСБО 8 <Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та
помилки) та iнших чинних'МСФЗ. i

4,2,2,Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках
Компанiя з управлiння активами для Фонду обирае та застосовуе cBoi облiковi полiтики

послiдовно для подiбних операцii, iнших подii або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагае або
не дозволяс визначення категорii статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.

Змiни в облiкових полiтиках в 2018 та 2019 роках що стосуеться дiяльлIостi Фонду не
вiдбувалися.

4,2.3. Форма та назви ф,iнансових звiтiв Фонду
Перелiк та назви фор* фiнансовоi звiтностi Фонду вiдповiдають вимогам МСФЗ та

включас:
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2019 р.;
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 piK;
Звiт про рух грошових tсоштiв (за прямим методом) за 2019 piK;
Звiт про власний капiтал за 2019 piK;
Примiтки до фiнансовоi звiтностi за 2019 piK, стислий виклад облiкових полiтик та iнша

пояснювальна iнформацiя.

4,2.4. Методи подання iнформацiiу фiнансових звiтах
Звiт про сукупний дохiд передбачае подання витрат, визFIаних у прибутку або збитку, за

класифiкацiсю, основаною на методi "функцii витрат" або "собiвартостi реалiзацiТ", згiдно з
яким витрати класифiкують вiдповiдлIо до iх функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад,
витрат на збут або адмiнiстратив}Iу дiяльнiсть,

Особливостi вiдображення деяких статей у звiтах:
1) Баланс (Звiт про фiнансовий стан):
- заборгованостi КУА перед Фондом, rцо вклю.Iенi у Балансi до cTaTTi кIнша поточна

дебiторська заборгованiсть> (код рядка 1 155), вiдображаються згор[Iуто;
заборгованостi Фонду перед КУА, що вклю.Iенi у Балансi до cTaTTi кIншi поточнi

зобов'язання> (код рядка 1690), вiдобратсаються згорнуто;
2) Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд):

8
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- KypcoBi рiзницi вiдобраiкаються згорFIуто;
- iншi операцiйнiдоходи/витративiдображаються розгорнуто;
- iншi фiнансовi доходи включають HapaxoBaHi вiдсотки за депозитами, залишками на

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

- доходи/ витрати за цiнними паперами вiдображаються розгорнуто у вiдповiдних
статтях кIншi доходи) та кIншi 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 коштiв. Iнформацiя про
ocHoBHi види грошових надходжень та грошових виплат формуеться на пiдставi облiкових
записiв Фонду.

4.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iпcTpyMeHTiB
4.3.1. Визнання
Вiдображення фiнансових iHcTpyMeHTiB у звiтностi регламентуеться МСФЗ 9 кФiнансовi

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

фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли суб'скт 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.
З.2.4 е,{СФЗ9):

а) строк дii контрактних прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчусться,
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) передас договiрнi права Ira одеря(ання грошових потокiв фiнансового активу; або
б) зберiгае договiрнi права на отримання грошових потокiв фiнансового активу, але бере на

себе договiрне зобов'язання сплатити грошовi потоки одному або кiльком одержувачам за
угодою, якавiдповiдас умовам. ]

КУА вилучае фiнансове зобов'язання Фонду (або частину фiнансового зобов'язання) зi свого
звiту про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли його погашають, тобто коли зобов'язання,
визначене у KoHTpaKTi, виконано, анульовано або строк Його дii закiнчуеться.

4,3.2. Класифiкацiя
Ё{да q цq gý} iK *ý ж{яr .{Ь ýж *r F{ q 9 в gax q xqT lt щ i в_

Згiдтто i\4СФ:J 9 <ФiHalTcoBi irTcTtrly}.{онTи)) Керiвництво КУА класифiкус: фiттансовi актrтвtл
Фоrlл5l як таlсi, ;Tlii tltliгlltllоTllcJl у пOд?лIэlltопtу або за аrl{oртиijоваItою собiвq;тiспо" або за
сIц]хl]едJiивоtо ва;l,гiс,],ю н_а, t_lслtолзi обох т,аких ,llzllltиKill:

а) б i знес-молел i Фонj{у для упtrlавлiнrтя фi нirнсовиN,f Li ;lIdTlIBaN,f lI ;

тi]

6) хараrс,герис]]ик Kоltц)aктHttx (логсlвiрлtих) грсlшill}1.{х 1l0TOKiB rjlil,r;rrlcol]0г0 ilttl,ptвy,
I{YA застоOо}:t}t] jlBi бiзллес*п,tt,l;1е;ti лJIя yllpaвjtilttlя фiллilt{совtrtl{и аi{т,ива,ý{и (PоI{jIy:

- пСlртфе"тlь it,lBecT,pTilil'r" упратзлiння якил.,l BiH злiйснrос: :з },{cToIl] отl]рIь,{аш}Iя контракт}1}lх
(логовiрник) г;эопrовлtх потоlс i tl"

-rropT:{le.ltb iл,tвосt,иlliй Фонду, ytrlraB.ltillur{ ,lKIt1\.{ i{Yz\ злiilс{.llос з },{e,lttttr Ttlpr.iB.;ti luтя
реалiзаl 1ii змitt сitlэавел.lrивilТ tзарl ос,гi 

"
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Примiтки до фiнансовоI звiтностi
ВСПIФ коТП Класичний) ТоВ кКУА коТП Капiтал>

за piK, що закiнчився 31 грудня 2019 р,
КУА злiйснюе ilерек.;rасифiкацiлсl Bcix oxolulelltix вiлtlовiдitидttл :злцiллалtи dlilraIlcoBнx актиl]iв

толi й липIе тодi, колlт BiH з:iпiнюс свою бiзнес-ь{0,|{0лъ управлiння фiнансови]l{и aKTr,IBaN{lI.

}tл*сеяdэiкят.лi,я фiжархеовхЁs".з*.$".р"ý"] жэ"&ý*.h

КУА K:racllcpiKyc Bci фir.лаллсовi зобов'яза],Itfiя Фоrrд5, як,rакi" щ0 у шодаJlьшоп,iу оцirtюються за
а:\.яортизованою собiвартiстю, кQрист}ючись п{етодом ефектитзнOго вiдсотка. за R}Jнятко}"{ TaKLlx

(п.4,2,1 tч{{JФli 9):

а) t}illaшcoBi зilбrrв'яll;1t{i.Iя l}ai сrIраведJrI,rвою BailricTltl з вiлобрirже}lня1\{ резу"]Iьта'rу шересlцilliсlt

у rrрибч,гку або збитк,ч, TaKi зобов'язаLлня, ý тсfi,,lу .tиc,lti шохiднi фiллаlrсовi iltcrpylr,teltTи. HKi с
зобов'я:зaHHяi\,ItrI, у подальшоl,tу ol1iнюк)тIэся за спраRелливо}о вapTiстю;

6) фiнансовi зобов'лзання, ý{0 винLIкак)ть} jdоjlи Iтередача i|liнансового актLlву не вiдпс:вiлае:

Kpl1,1elэiltll дJtя Ilришине}fi{я l]изнаш}{я ;або кtl;ш.t:]астOсOýусться rliлхiл rlода.llьшоi y,racTi;

в) договорiв фiIлаr.лсовоi гараштii;
г) :зобов'язання надати позику за вiдсоткоRою ставкою, нрIжLIою Hi;lt ринкоRа.
КУА не провOлlLть переклilсиrЬiкацii }колнI4х фi н;rнесlвлtх :зобсlв'я:зань Фонду,

4.3.3. 8цiнка фirпашсовнх аrс,глтвiв

l lepBicHa оцi нка r}iHa.HcoBprx aKfи_I],iB.

КУА rriд час шеlэвiснOгo ]]и:JI-IанлIя сlцiнлос фiнансовиЁr актив Фоrтлу з;t iitil,cl сшраI]ел]IивOIо

вар,гiстtо через rrрибу"i,ок або збиток. Найкращи*rи доказа1\,1!I сшравед;lивоi ваlэ,гостi

фiнансовогtэ iнструпtента при первiсноксу визнаннi е зазвичай iiiнa операllii (тобто
справедлива BapTicTb наданоТ або олерясаноТ коt1,1пенсацii I\4СФЗ lЗ). Витtrrат}r на с)перац,iкl, пdо

бе:зutlсередшьо шоl]'язалтi з rlрилбаI.}пяfuI фiлlаrтсового актIl}зу, вiлл-tсlсяться дсl витрат llотoчltого
rrерiоду.

1,I одалыlта оц iHKa фiJтilнс_ових акти B,iB.

Пiсля первiсtтогсl Bll:jli.rllllя КУА оцil,пос (liпаллсовий акr:ив Фсlллду:

а) за aillopтизoвa,I{olo собiвартiо,rло:
б) за справOдлL{вою вартiстю tIерез прибутrэк або :збlтток.

ФiнансовlЕii ;iKTиB.olliBioK:;Tb :]ii а},{ортlrзованOю собiвартiстъо} якщо RLlконуються обрrдвi Talci

yMOBI.{:

а) ак,rив .y,l,римуiоть в MOдeJii бiзIлесу, lte,ra, якоi * уl,риý,lува}{ня аlк,гивiв задзtя збираtллtя

KOHTpaKTHI-tx грошIових потокiв;
б) KOHTpaKTHi (логовiрнi) уа{Oви tРiнансового аiстив"ч пеlэедба.тttк,lть у певнi дати

цадходхtеIl}Iя грOшових troToltiB, якi с Jlllme шоr,аше1.1flятr4 ocнOвltoi суми,гi} сшýатOк) вiдсотltiв H;l

}{еfi OI'a Ше}{ У ОСШОl3 I,lY CYý4.r*.

КУА застосOIJуе дс фiнансовlлх активiв Фонду, якi оl{iнюк-lтл,ся за а]\,f{)ртизованою

собiвартiст}0 ви1.{0ги. fiIоло l]л,{0ншення корионOстi (п.п.5,5. МСФЗ 9),

Фiнаllсilвийt акr:ив tlцiпrirлil,rь зi} сшраl]едJIи1]010 BapTicr:l<l. orcpirr,r вlлшалкiв, tct1.;lи йtli,о tlцilпоttlтъ
за амор'I,изOI]аIлоIо собiвар,гiс,t,ло.

(}*TToBoTcl lзизн&rlен}iя справеллl.rвоТ BapTocTi с, прlтпуп{енн,я. пlо су6'скт госпоjIарЮвання дiс:

безпqэервно i не мае Hi HaMipy, Hi псlт;эеби лiквiдувати чи сут.тсвt> окOрOтити обсяг своеТ

лiяllьtttlстi або здiйсллк)вtуt]и оtrерацiлtl за пеоuриятJIиl]их уА{tl]]. OTirte, сilрiiвелjlив;l BapTiclb lle с:

cyýlolo, яку суб'с-кт госшол.фIова}{l{rl одержаtj би (чи ctlJla]lи}j бlл) у шримусовiй отrераuii, Шри

недобровiльнiй лiквiлаr{iТ чи при прс}дажу описансlго л,rайна. IlpoTe справеллива BapTi.cTb

вiлtlбражirе кродитну яrсiстъ il,tcTpynreHTa.

Прt,r оltiлlцi diilt;ltlcoBlrx активiв за сuраведJIивOto B;rpTicltl КУА виrttlристоI]ус BcTarloB:relti
МСФЗ 1З <Oцil.rrtar сшравелJIивоi BapToc,r,i> TaKi piBIli iсlэархii сrlравел;rивоi варr,осl,i вiлrtовiдлло

до виь.{t]г:

I piBeMb iepщlxii * актtr{ви, ]цtl пiIають кOтирувirння (uiHa котирування на aKTptBHOMy 1rинкУ), та
cII0cTepeжyBalli;
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2 piBeHb icpapxii
опосередковано);

3 piBellb ic:llapxii. -
вiлкритсlму лclcTyrri).

Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ВСПIФ (оТП Класичний) ТоВ (КУА (оТП Капiтал>

за piK, що закiнчився 3 1 грудня 2019 р.

- ;iк,l,tll}Ic. tц0 ше x,titк},гb Koт}rpyвa}{b, a.jle ctll]cт*pe;Kyýa]ii (lцэяtl.tо або

ilJtTIiBи. lll0 не l,{aкl,rb котир.ув;rнь i нс €] cfiOcTe]]eiiiyBaHL{h,Iи (жеь,tае ланIrх у

4.3.4, Оцiнка фiнансових зобов'язань
Первiсна оцiнка ф_Цдцg8эцх зобов'язань
КУА пiд час первiсного визнання BI.{:]I{a.rac фiнансовi зобов'язання Фонду як TaKi, якi

оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Витрати на операцiю, що
безпосередньо пов'язанi з придбанням фiнансового зобов'язання, вiдносяться до витрат
поточного перiоду.

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

4.3.5. Особливостi оцiнки деяких фiнансових активiв Фонду.
4.3.5.1 Борговi цiннi папери
ПepBiclla оцiнка боргови,ч цitлr*их rtaшepiB здiйсttюсrъся вiлttовiллло Btit1,1oг л. 4.3,3. L{!tx

IIpT,lrTiToK.

Iiсца"тьпl,а tilIiHKa бо;эгсlвих t{itlTllax паперiв здiйснкlс:ться за справедливOю ва;этiсткl у
зв'яlзliу, 1} тиN{, щсl ynj]aiB-ilill1lя rlopTdle;lenT irлвестицiй ':lлiйслrttlс:ться :J fotето}о T:opt,iB.li ;1:rя

реа;riзацiТ зпlitл сilраlвел:tивоi Bapт,oc,ri.
Справедлlлва BapTicTb боргtrвого цiннt-lго паперу оtдiнкlсться ,за п,тiнiьтальниьт серсл

tl;эганillатсlрiв торгiв, на якLlх оберт;tсться т;iкltй itiнниii папiр, оr}iцiiiним бiрriсовилт l{}il}coм на
да,гу сlцiлltси (t-й piBeltb icpapxii).

Сuравед;tl*ва Baplic,rb лержаt}itих об;rir,ацiй Украirlи (r*ала;ri-ОВДП). щодо яких оргаItiз;t,t,ори
торгiiз }Ie встанt]вlтлlт бiр>tссlвий к_чiэс. Rи:]начастьO,я як сIтраI]oдлLIва BapTicTb, шlo тзстаноRлю€]]"t,ся
I"IБY rra дату оlliнки (l -й piBeHb iсlэархii),

НБУ визllачас сшравелjlи]]у вартiс,гь ОВДГI :] ý{е,гоItl:

- : 
л;rя вiлобрахсеrtняr ОВЩП за cýpaвeдljlиlJolо Bap,t,icTlo в облiк_ч зг,iллло з МС)ФЗ;

- для розкриття iнфор:i,lацii про спраRеллиRу BapTicTb ()ВЛr] у звiтнос:гi:
- лля оlliнlси лOстiiтнOстi :з;rстаtзрr зil операц,iяl\,tи :] багrкаr.tи УiсраТни ,i,a Фондоl1,1

гaii]rlllTyв,llтлля вк: tit; 1 iB dliзlл,rllих tlсiб ;

- як opictllиlэ itiri час злitlслtелlлляt orreparliri з KyttiB;ti*ltpoдa)ity 0ВДП,
},:II]У визнаLIас спраRеДливу BapTicTr, (}I}ЛIl, за ьfетодиIdою, яка R}rклалет-rа у "lIорядк__ч otliHKIT

За спраRед"тIIiI]Oк] ва;rт,iсlтю lliнtтих папе;riв tr)е:зилентiв! IIl0 перебуваttэть у вла_снс,lстi
Нацiоrl;tль1,ltlt'сl бапtс.ч Уrtраirlи або шрltймаютьO;t }{иý{ як забезlIечеIII{я вL{кошал,lttяl :]обов'яl}iiltьl'.
N4етоди;са вiлпсlлliдаlс j}I1]\,{огаý{ ý4iэtcHapcl/tttoгo c,Ii}Hl(apтy {iirtarrcoBoT звi,r,rrос,ri 1З "()цiшlса
сПраRеi(ливоi' вартсэсr i", {}сновою даттоТ ]\,IетодIiки с: псlб5цова криR}Iх безкупонноi лохillностi :за

Г}]у*Паh,Iи (}Bl[II: граt}iчна iнтерпретацiя дохiдгrостi tlднсlрi;JIIIIх безкупtэнних боргсlврrх цiнtтих
llartelliB :з рiзrrl,riии tiерiсiлап,rи дtl шогашеллl,tя. Б;r:зсlвi ltривi бе:зttуttолlтлtii лtlхiдtrостi будyлотt,ся
LIariiolia,;lыlиr.t б.,rлtкоý.t за лержавItиNllI облir,ацiял,ttл.

Справеллилза вар:гiсть боргового тliнного паперу. lцо нс Moiкe бути влтзначена :за l-M piBHebT
iС;раlэхiТ" oцitтlостt сlrl :з урах,чr,]itнняl\4 /iохO,ц}Iостi лtl пilгаllltt{ня вихолячй i:] l}tlil.tенняr оcTallH1,оT
сIIравелjlивоТ варт:tlс,гi таtсоrю llarrepy. l]и:jllaчeitоitl :за l*r,t piBllent iсрrцэхiТ (2- й рiвепь iqrapxii):+ (-], JЛ

* J_. di./' ' d,, ,.,'
i=t (,1 * ..}'лr 1 'tЁ: (1 + .1,,.,o.i 

i*i;:;

де Р-справедлива BapTicTb боргового цiнного паперу;
ум- дохiднiсть до погашення (оферти);

=-.:: "

=
:
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ВСПIФ коТП Класичний) ТоВ кКУА коТП Капiтал> |

за piK, що закiнчився З 1 грудня 2019 р.
Ci - величина виплати (купонноi, амортизацiЙноi) у i-тиil перiод, грн.;
d; - кiлькiсть днiв до |,2,... и виплати на дату розрахунку;
N - номiнальна BapTicTb або залишкова вiд номiнальноi BapTicTb цiнних паперiв, грн.;
dn - кiлькiсть днiв до дати погашення цiнних паперiв.
Розрахуtlок дOходuс}стi до ttоlаше}tжяJlrl,Iзлiйснtосться за t{аliедешоло форrл.ч"rlоlt) lt зýорO,rl.lоi\,rу

порrrдк}r наближонlлмlи h{ате&rатиliни},{и R{етодаjчIи виходяч}I iз значOння l', ttto дсlрiвнюс
остilннiй справе;:{ливiй ваlэтtlстi. ви:*на.ленiй за 1*пt рiвнепс icpapxii, та дати встаноRлення TaKirT

Baprr:c,ri,
С)шравед",rива Bap,гicl,b боргового цiллллtlt,tэ ilafiepy, шо ше \,to}Ke бути вl.tзIiачеilа за 1-л,t рiвллями

icpapxii, оцiнюстъся за 2-м iepapxii (що не матоть котирувань, ш0 спOстережуванi) на пiдставi
нilданих ана,{iти,тнрtх пOяснень /;lо:з'яснень фахiвliiв, tцcl JvIaK)Tb вiдповiднi квалiфiкаltiтrr як
<Фахiвцi .J IIи,гаttь уrtравлit.tлля atкт!I}зами},

Сrrравед:tива вар,гiоть борг,овоr,о цiлlллоr,о шаIlеру, що }le ý.{охiе бут,и визжачена за 1-rrд ,ra 2-м

рiвняvяи icpapxiii, оtliнюетr,с}т за наведеною формулою. в lткiйt RрrкористоRусться лохолнiсть до
пOгаlfiення, po:JpaxоBaнa Rихоля.rи iз :tначеяня Р, п10 дtlрiвнкlе пOпOредньtli слравеллрlвоi'
вартостi або BapтocT,i rrридбашýя такOго цiнллого шаIIеру (3-й piBeнb'icpapxii).

С)праведл1.Iва BapTicTb боргових пiнних паперiв, обiг яких зупинOне або по яких r-lголопIено

деdlолт, дорiвнкrс н,члю.

4.3,5.2. Iнструменти капiталу
IIepBicHa tlцiнка iHcTlryMeHT,iB lсапiталу Фонлу:зд,iiiснкэеться:}а сi,lраводлl.tвокr вщэтiстю.
Подальша оцiл.tlt;r iHcтpyпleltTiB KaшiTa.rry здiйснкlсться за сtrравед"]1ив010 BapTicтlcr через

шрибу,гок або зби,rок ша дату оцiлtки.
С)пtrrаведлива BapTicTb iнструляентiв капiталу, tцо обертаються на органi:зованих p}IHKax,

сlt{iнюсться за мiнiмальним ссрел tllэганiзаторiв тоlэгiв офiцiйнитчт бiржовимl курсоь{, lцo с]клався

}lil лilту clцilllclt (1-й piBerlb iсlэархiТ).

С_lttравед:lива BapTicтb iллстlэуллеltту кашiтаJIу, щодо як0г0 }te l}стаIlоl];tелtий бiртtовийr курс.
Moтie оlliнюватися за BapTicTlo, встановленою нс:залежним опiнюва.тем? якIIIсJ актуальнiсть
TitKoi] or{iнKl* не гilrпrа з;t 30 календарних днiв (l -й p,iBeHb iс:lэаlrхiТ).

Сttр;rвел;tив;r вар,гiсть itrc,lpyl,rell,ry капiталу, виз}tаченil lJa 1-м piBtletvt ic;pap.xii, лtада;ri

Еазивасться "рлtллкова вар,гiс,lь",
Справелливtr вартiстъ iHcTpy:r.teHTiB капiта-гlу, п{о перебувають у бiржових списках

сlргаlтiзаторiв тt.lргiвлi та BapTicTb яi(их на дату оiIiнки не 1{оже бути вт,l:значена як ринкORа, але
pr.tflItо]]a вар,гiсть ]]l,t:зIlai{efia ýа дату, що fiередус л;rli tlцirlки lle бi;tьше ttiltc lla З65 дrriв,

дорiвлтtое ос,rашtлiй рилrковiй BapTocT,i (2-iл piBellb icpapxii),
Oцirrка iHcTpyli,leHTiB тсапiталу. шl0 не вклю.tонi до бiржових списк,iв органiзаторiв торгiвлi,

або у виг{адку вiлсутнсэстi ринксtвili BitpTocTi за ocTaHHi З65 днiв (З-й 1эiвень itцэархiТ)

:здiiiсллtосr:ься вrIхOдяtчи i:B чi}сткI,t ]зJIаOцOго каlriталу Taкoго гOварист]за, що шриiIадас },Iit

вiлrlовiллrий фiл,rаллсовий акт,ив t+a ttiлстазi pi.rl*oТ фiлtалtсовсri звiтttостi }ra oc,l,afiItlo звi,i,лlу дату, а

у разу вiдоутностi до дати пол;lння звiтностi '.l'овариства на затвордження, проп,iiжноТ

фiнансовtlТ звiтностi.
OrtitrKa чi}стки в товариствi з обмеiкеш0I0 вiдuовiлirлыtiс,тrir здiйоллtосl,гься такOж вихtlдяT лr i:}

частки в:Iасжого кашi,гаritу ,lакого т0варист]]а, що шр!II1адас. ца вiдцtовiдлrий фiллал,rсовий aK'rr,rB lra
пiлставi рiчнtlТ фiнансовоТ:звiтностi, на останню звiтну лату або проruяiжноТ фiнансовоТ:звiтностi,

()правелливil BitpTicTb iHcTp,vMeHTy капiталу, шl0 складастъся:l акrdiй, обiг ялких з,rlпинене. ;iбсl

traIB (.racToK) товitрис,гв, щOдо яких рti:]шочrш]сl lIрOцед}ру б;rlrкрO,t,сT tза, дорiвtlкlс llyjllo.

4.3.5.3. Щебiторська заборгованiсть
Щебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являс собою контрактне право

отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'екта господарювання або

,:!i]:
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iншими словами дебiторська заборгованiсть - це договiрнi вимоги, предlявленi покупцям та
iншим особам на отримання грошових коштiв, ToBapiB або послуг.

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

Щебiторська заборгованiсть класифiкусться як дебiторська заборгованiсть, яка виника€ 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 стас стороною контрактних вiдношень щодо цього iHcTpyMeHTy та набувас юридиLIне
право одер}кати грошовi кошти.

Первiсна оцiнка дебiторськоi заборгованостi здiйснюсться за справедливою вартiстю, яка
дорiвнюс BapTocTi контракту.

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

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

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

; В пода^IIьшому КУА на кожну звiтну дату оцiнюе кредитний ризик, що розраховуеться у
випадку iснування конкретних фактiв щодо ризику непогашення заборгованостi конкретним
дебiтором.

4.З.5.4, Зменшення корисностi (визнання очiкуваних кредитнихзбиткiв)
Мета встановлення вимог lцодо зменшення корисностi поляга€ у визнаннi очiкуваних

кредитних збиткiв за весь строк дii за BciMa фiнансовими iнструментами що оцiнюються за
амортизованою BapTicTro, за якими вiдбулося значне зростання кредитного ризику з моменту
первiсного визнання (незалеясно вiд того, чи BiH оцiнюсться на iндивiдуальнiй, чи на груповiй
ocHoBi) з урахуванням ycici обгрунтовано необхiдноi та пiдтверджуваноi iнформацii,
включаючи прогнозну iнформацiю, шляхом визнання резерву пiд збитки для очiкуваних

, кредитних збиткiв,
Загальний пiдхiд - модель оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв (стадii }киттевого циклу)

наступний:

Стадiя Кредитний
ризик

ознаки Перiод
Оцiнка

о.Iiкуваних
кредитних збиткiв

l Низький:
креduпlнuй рuзuк
lle зазнqв
значно2о
зроспlання з
JyloMellпly
первiсноео
вuзнання

о вiJtс).гпiс:гt, tl:зllzuc 2-оi та.

]-oi cтa;tii,
. IIоЗи1IаjIы,Iик l}

наiiб"цижчiй перспсltтtlвi лtас
сr:lrбi;tы.tу з,цirгt,tiс,l,ь I}иIiOHyj]iI1,1l

прлri.iнятi на ссбе зобов'язання ,

a перспеItтивrl ]!{0ж},ть, ал0
llc tlбов'язtсоl;l), зl,tизл,ll,лI йсrгtl
lз/.lагl.tiсrr, l(0 виl(онанIлrt
зобов'язань

аналiзl2 мiсяцiв 0,001 %

2
Середнiй:
значне
зроспlаннrl
KpedltmHozo

рuзuку

Ф :] :3|vI]Ila ЗOI]нlLi,IПlх

р l] п l{()I} 14\ tIotr;tз l t t.t lci ll креlll],гI lo г0
|)I.iзик);.
Ф псIl(llзttий l,t,,lа,гiлt

э 1lall1,1i:0],}c lзлlк0]lаllllя YjIIOB
jLOI,o l]ol]_v

аналiз всього
життсвого циклу
iHcTpyMeHTa

<о/J /0
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J

Високий:
креduпlttо-
знецittенi

фiнансовi сlкпluвu

. :]начlл,i фir,lансовi
,rpy,lпlortli (tiнаltсов<lго iпсlрl,рlg11111

о ],Iеd)ол],

r II(),II}а iirroBipпcrcтi
i l,r форrпlа rtiT rrpcl бан ttруr:с,гвr.r або

реоргirr,r iза1,1ii к0I.rграгеl,гга,

О часгкOве вltl(онill,|I,lя yi\{оR

,iloг0I}оl]Y

аналiз всього
життсвого ц]4клу
iHcTpyMeHTa

вiд 5 до 100%

4.4. Грошовi кошти та iiнi еквiваленти
Облiк грошових коштiв та ik еквiвалентiв регламентуеться МСБО 7 <Звiт про рух грошових

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

якIцо немае обмежень щодо обмiну чи використання цього активу для погашення зобов'язання
принаЙмнi протягом трьох мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

Еквiваленти грошових коштiв * KopoTкocTpoкoBi, високолiквiднi вкладення, якi вiльно
конверт},тоться в заздалегiдь вiдому суму грошових коштiв i характериз}тоться незначним

ризиком змiни ik BapTocTi.
Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання i продarк довгострокових активiв, а також iнших

iнвестицiй, якi не € еквiвалентами грошових коштiв.
Щепозити/грошовi кошти на поточних рахунках у разi пiдвищення ризику лiквiдностi (не

повернення ) пiдлягають перекласифiкацii.
fiепозити в банках у разi не моя(ливостi дострокового отримання грошових коштiв на

пото.tний рахунок не о еквiвалентами грошових коштiв та класифiкуються як фiнансовi
iнвестицiТ, rцо оцiнюються за амортизованою вартiстю.

Первiсна оцiнка грошових коштiв та ik еквiвалентiв здiйснюеться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюе ix номiнальнiй BapTocTi.

Первiсна та под.lJIьша оцiнка грошових коштiв та ix, eKBiBaлeHTiB в iноземнiй валютi
здiйснюеться у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банrtу Украiни.

Подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюсться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе ik
номiнальнiй BapTocTi.

Подальша оцiнка еквiвалентiв грошових ttоштiв, представлеFIих депозитами, здiйснtосться за

амортизованою собiвартiстю.
КУА вiдносно банкiвських депозитiв Фонду мае наступну модель розрахунку збитку вiд

знецiнення фiнансового активу:
- при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстrо (iнвестицiйний piBeHb рейтингу

uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають Iтрогноз "стабiльний), що присвоюеться

рейтинговими агентствами, якi BHeceHi до Щержавного реестру уповноважених рейтингових
агеFIтств FII{ЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збиткiв розраховусться в залежностi вiд
строку та умов розмirцення (при розмiщеннi вiд 1 до 24-х мiсяцiв - розмiр резерву збитку
складас 0,001%, бiльше 2 poKiB - |0%);

- при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом
(спекулятивний piBeHb рейтингу, що присвою€ться рейтинговими агентствами, якi BHeceHi до
[ерхсавного реестру уповноважених рейтингових агентств НItЦПФР) на дату розмiщення
коштiв резерв збитку розраховусть(.)я у розмiрi вiд 10% до 100% вiд суми вкладу в залехtностi в

розмiру ризикiв.

: 
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У разi обмеження 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 банкiвськоТ установи та вiдсутностi ймовiрностi поверненшя грошових коштiв,
визнання ix як активу припиня€ться iх BapTicTb вiдобрахtа€ться у складi збиткiв звiтного
перiоду.

4.5. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
Вiдповiдно до cTaTTi \41.6.\. Податкового кодексу Украiни <<звiльнялоться вiд

оподаткування кошти спiльного iнвестування, а саме: кошти, BHeceHi засновниками
корпоративного фо"ду, кошти та iншi активи, залученi 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 спiльного iнвестування (вiдсотки за позиками, оренднi (лiзинговi)
платехti, роялтi тоrцо)>.

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

4.6. Облiковi полiтики щодо забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Фонд мас теперiшню заборгованiсть (юридичну або

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

,Щля покриття витрат за поточний piK, а саме витрат на аудиторськi послуги по перевiрчi
достовiрностi фiнансовоi звiтностi Фонду за поточний piK, КУА створюс забезпечення
(резерв) на пiдставi погоджених витрат на поточний piк Наглядовою радою КУА.
Нарахування резерву здiйснюсться щомiсячно в останнiй робочий день мiсяця пропорцiйно
вiд погодженоi BapTocTi послуг. I]i витрати включаються до складу кАдмiнiстративних
витрат) Фонду.

4.7. Iншi застосованi облiковi полiтики, що € доречними для розумiння фiнансовоi,звiтностi

4.7.1 Щоходи та витрати
Дохiд це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi

наДхоДження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань,
РеЗультатом чого е збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного з
в}Iесками у.rасникiв.

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

Дохiд вiд продаrку фiнаrrсових iHcTpyMeHTiB, iнвеотицiйноi HeplxoMocTi або iнших активiв
ВиЗнастЬся у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix наведених далi умов:

а) Фонд передав покупцевi cyTTcBi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на
фiнансовий iHcTpyMeHT, iнвестицiйну HepyxoMicTb або iншi активи;

б) Hi за Фондом, Hi за r{асниками Фонду не залишаеться подальша участь у формi, яка
ЗаЗвичаЙ пов'язана з володiнrrям, чи ефективним коFIтролем за проданими фiнансовими
iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;

в) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
г) Ймовiрно, що до Фонду надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею;
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д) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiсю, можна достовiрно
оцiнити.

Дохiд вiд надання послуг вiдображасться в момент виникнення незалехtно вiд дати
надходження коштiв i визначаеться, виходячи iз ступеня завершеностi операцii з надання
послуг на дату балансу.

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

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

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

Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають
майбутнiх економi.lних вигiд або тодi та тiсю мiрою, якою майбутrri економiчнi вигоди не

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

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

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

4.7,2, Операцii з iноземною валютою
'Операцii в iноземнiй валютi облiковуються в укilаiнських гривнях за офiцiйним курсом

обмiну Нацiонального банку Украiни на дату проведення операцiй.
MoHeTapHi активи та зобов'язання, вирая<енi в iноземних валютах, перераховуються в

гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. HeMoHeTapHi cTaTTi, якi
оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй цалютi, вiдобраrltаються за курсом на дату
операцii, HeMoHeTapHi cTaTfi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi,
вiдоброкаються за курсом на дату визIlачення справедливоi BapTocTi. KypcoBi рiзницi, що
виникли при перерахунку за монетарними статтями, визFIаються в прибутку або збитку в тому
перiодi, у якому воIlи виникають,

курси на дату балансу:

31.12.2018 з|.l2.2019
2],688264 2з,6862
3 1,7141з 8 25,808517

4.7,з. YMoBHi зобов'язан[Iя та активи
КУА не визнае yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Фонду. Iнформацiя про

умовне зобов'язання розкривАсться, якщо мохсливiсть вибуття pecypciB, якi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, не е вiддаленою. КУА не визнае yMoBHi активи Фонду. Стисла iнформацiя
про умовний актив розкривасться, коли надходження економiчних вигiд с ймОвiрним.

5. OcHoBHi припущення, оцiнки та судження
При пiдготовцi фiнансовоi звiтностi Фонду КУА здiйснюе оцiнки та припущення, яlti мають

вплив FIa елементи фiнансовоi звiтностi Фонду, Iрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях,

розроблених KoMiTeToM з тлумачень мirrснародноi фiнансовоТ звiтностi. Оцiнки та судже}Iня

базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, tцо за iснуючих обставин вважаються
обгрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансовоi BapTocTi

активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахуFIки базуються на наявнiй у керiвництва КУА
iнформацii про поточнi подii, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих
розрахункiв. Областi, де TaKi судх(ення е особливо важливими, областi, що характеризуються

iб

Фонд використовував обмiннi

Гривня/1 долар США
Гривня/1 свро
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високим piBHeM складностi, та областi, в яких припущення 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 немас МСФЗ, який конкретно застосовусться до операцii, iншоi подii або умови,

керiвництво КУА застосовус судхtення 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:

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

вiдобратсас економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну
фор*у;

- с нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;- е повною в ycix суттевих аспектах.
Пiд час здiйснення судх(ення керiвництво I{YA посилаеться на прийнятнiсть Ilаведених далi

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

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

органiв, rцо розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуаJIьну
основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi
практики, тiею мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

Операцii, lцо не регламент},ються МСФЗ Фондом не здiйснювались.

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

ринках, розраховуеться на ocHoBi поточноТ ринковоi BapTocTi на момент закриття торгiв на
звiтну дату. В iнших випадках оцiнка справедливоi BapTocTi грунтусться на судженнях щодо
передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючоi економiчноi ситуацii, ризикiв,
властивих рiзним фiнансовим iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13
кОцiнка справедливоi BapTocTi >.

5.3. Судження щодо змiн справедливоi BapTocTi фiнансових активiв
Керiвництво КУА вва}као, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки

фiнансових iHcTpyMeHTiB Фонду, де ринковi котирування не доступнi, с ключовим джерелом
невизначеностi оцiнок, тому що:* вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з пJIином часу, оскiльrtи оцiнки
базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн
валютних KypciB, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки
iHcTpyMeHTiB, а також специфiчних особливостей операцiй; та

- вплив змiни в оцiнках EIa активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на
доходи (витрати) може бути значним.

Якби керiвництво КУА використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,
волатильностi, KypciB обмiну валют, кредитного реЙтингу контрагента, дати оферти i
коригувань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових
iHcTpyMeHTiB у разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iототний вплив на вiдображений у
фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток.

Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати
значний вплив на передбаLIувану справедливу BapTicTb.
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5.4. Судження щодо о.riкуваних TepMiHiB утримування фiнансових iHcTpyMeHTiB
Керiвництво I{YA застосовуе професiйне судження щодо TepMiHiB утримання фiнансових

iHcTpyMeHTiB Фопду, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим
питанням грунтуеться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHTy, його прибутковостi й
динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi Mo>ttyTb бути пов'язанi з

призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не е пiдконтрольним керiвництву КУА фактором i
може суттсво вплинути на оцiнttу фiнансових iHcTpyMeHTiB Фонду.

5.5. Судження щодо виявлення ознак знецiпення активiв
Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою BapTicTto, КУА на дату

виникнення фiнансових активiв Фонду та на кожну звiтну дату визначае piBeHb кредитного

ризику.
КУА визнас резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими активами,

якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за весь
строк дii фiнансового активу (при значному збiльшеннi кредитного ризику/для кредитно-
знецiнених фiнансових активiв) або 12-мiсячЕими очiкуваними кредитними збитками (у разi
незнаLIного зростання кредитного ризику).

Зазвичай очiкусться, що o.IiKyBaHi кредитнi збитки за весь строк дii мають бути визнанi до
того, як фiнансовий iHcTpyMeHT стане прострочений. Як правиJIо, кредитний ризик значно
зростае ще до того, як фiнансовий iнструплент стане простроченим або буде помiчено iншi
чинники затримки плате>ttiв, п{о е специфiчнИми для позичальника, (наприклад, здiйснення
модифiкацii або реструктуризацii).

Кредитний ризик за фiIлансовим iHcTpyMeHToM вважа€ться низьким, якщо фirrансовий
iHcTpyMeHT мас низький ризик настання дефолту, позичалпьник мао потулснiй потенцiал
виконувати своi договiрнi зобов'язання щодо грошових потокiв у короткостроковiй перспективi,
а несприятливi змiни в економiчних i дiлових умовах у довгостроковiй перспективi MorKyTb

знизити, алпе не обов'язково здатнiсть позичальника виконувати своi зобов'язання щодо
договiрних грошових потокiв.

Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на
пiдставi того, що ризик лефолту за ними е ни}кчим, нiяt ризик дефолту за iншими фiнансовими
iпструментами Фонду або HiTt кредитний ризик юрисдикцiТ, в якiй Фонд здiйснюе дiяльнiсть.

Очiкуванi rtредитнi збитки за весь строк дii не визнаються за фiнансовим iHoTpyMeHToM

просто на пiдставi того, що BiH вважався iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у
попередньому звiтному перiодi, але не вважасться таким станом на звiтну дату. У такому
випадку КУА з'ясовуе, чи мало мiсrде знаLIне зростання кредитного ризику з моменту первiсного
визнання, а отже чи постала потреба у визнаннi очiltуваних кредитних збиткiв за весь строк дii.

Очiкуванi кредитнi збитки вiдобраrкають власЕIi очiкування КУА щодо кредитних збиткiв
Фонду.

6. Розкриття iнформацii щодо використання справедливоi BapTocTi

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

КУА здiйсЕIюе виклю.rно безперервнi оцiнки справедливоi BapTocTi активiв та зобов'язань
Фонду, тобто TaKi оцilлки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 1З у звiтi про фiнансовий стан на
кiнець кояtного звiтного перiоду.

18
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6.2. PiBeHb icpapxii справедливоi BapTocTi, до якого належать оцiнки справедливоТ
BapTocTi.

,Щля цiлей фiнансовоi звiтностi оцiнки справедливоi BapTocTi розподiляються за категорiями на
PiBHi 1, 2 або 3 у залелtностi вiд того, насrсiльки вхiднi данi, використанi длrя оцiнок справедливоi
BapTocTi, пiддаються спостереженню, i ваrкливостi таких вхiдних даних для оцiнки справедливоi
BapTocTi } чiлому, якi MorrtHa викласти таким чином:

' Вхiднi данi Рiвня 1 являють собою цiни котирування (без коригування) на активних
ринках на iдентичнi активи або зобов'язання, до яких керiвництво I{YA може мати доступ на
дату оцiнки;

' Вхiднi данi Рiвrrя 2 являлоть собою вхiднi данi (oKpiM цiн котирування, вiднеоених до
Рiвня 1), якi мо)tна спостерiгатидляактиву чи зобов'язання, прямо або опосередковано; та

' Вхiднi данi Рiвня З являlоть собою вхiднi данi для активу чи зобов'язання, яких немао у
вiдкритому лоступi:

тис. грн.

за р]к, що закlнчив0 дня
класи активiв та

зобовПязань,
оцiпенпх за

справедлцвою
вартiстю

Методики оцiнювання
Метод
оцiнки

(ринковий,
дохiдний,

витратний)

Вихiднi данi

Грошовi кошти Первiсна та подальша оцiнка
грошових коштiв та Тх

еквiвалентiв здiйснюсться за
справедливою вартiстю, яка

дорiвнюс Тх номiнальнiй BapTocTi

Ринковий Офiцiйнi курси НБУ

Борговi цiннi
папери (облizацii'
Btlyп,tpitttHboi'
dерэtсавноi' позuкu)

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

Ринковий,
дохiдний

Офiцiйнi бiряtовi 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
справедливЬю вартiстю, яка
зазвичай дорiвнюе цiнi операцii, в
ходi якоi був отриманий актив.
Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюеться за
справедливою вартiстю на дату
оцiнки,

Ринковий Офiцiйнi бiрlковi курси
органiзаторiв. торгiв на
дату оцiйки, за
вiдсутностi
визначеного бiржового
курсу на дату оцiнки,
використовуеться
остання балансова
BapTicTb, цiни закриття
бiржового торгового
дня. У разi вiдсутностi
бiржових KypciB
використовусться будь-
яка вiдкрита та
доступна lнформацlя,
чи застосовуються iншi
методи оцiнки
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б.3. Перемiщення мiж рiвнями icpapxii справедливоi BapTocTi.
У 2018 та 2019 роках переведень MiiK 2-мта 3-м рiвнями iopapxii справедливоi BapTocTi не

вiдбувалося.

6.4. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 <Оцiнка справедливоi вартостЬ>.
Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з ik балансовою вартiстю

НаСТУПНа: т

I,и0.

Найменування
Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

3|.|2.20|9 31.12.2018 3|.|2.20|9 31.12.2018

Фiнансовi активи, якi
оцiнюються за справедливою
вартiстю

14в5 2\,lб 1 4в5 2116

Грошовi кошти з 5 з 5

Itерiвництво КУА вва}кае, що наведенi розкриття щодо застосування справедливоi
BapTocTi с достатнiми, i не вважас, що_за ме}ками фiнансовоi звiтностi залишилась будь-яка
суттсва iнформацiя lцодо застосування справедливоi BapTocTi, яка може бути корисною для
користувачiв фiнансовоi звiтностi Фонду.

7. Розкриття iнформацiТ, що пiдтвердясус с,гаттi поданi у фiнансових звiтах

7.1. Додаткове розкриття iнформацii статей Звiту про фiнансовий стаrr
7 .|,|, Щебiторська заборгованiсть
Визнання та оцiнка реальностi дебiторськоi заборгованостi у перiодi, що перевiрявся,

проводились вiдповiдно до МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти). ,Щебiторська заборгованiсть з

деталiзацiею за кожною групою для розумiгrня звiтностi користувачами мае наступний склад.

тис.

Стаття 31.12.2019 р. 31.12.2018 р.

Розрахунки по нарахованих доходах 208 116

Всього (ряdок ]]40 Звimу про фiнансовuй сmан) 208 116

за к, що закlнчився дня
Класи
активiв та
зобов'язань,
оцiнених за
справедливо
ю вартiстю

1 piBeHb
(ri, що MaIoTb
Itотирування, та
спостережуванi)

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

спостережyванi)

3 piBellb
(Ti, що не маютt
котируваFIь i tle ;
спостеI]ежуваними)

Усього

2019 2018 20]'9 201 8 20|9 201 8 2019 2018

,Щата оцiнки з|.12.|9 3 1 ,12.1 8 31.12,19 31.12.18 з1.12.19 з 1 .12.1 8 3 l .1 2.19 з1.12.18

Фiнансовi
активи, якl
оцiнюються за
справедливою
вартiстю

1 485 2 |16 1 485 2116

Грошовi
кошти

J 5 J 5
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==|Примiiки до фiнансовоi звiтностi
ВСПlФ (оТП Класичний>) ТоВ (I{YA коТП Капiтал>

за piK, що закiнчивоя 31 грудня 20l9 р.
Стаtrопл на З1,|2.201В р. та З|,12.20|9 р. Фонд пе мав довгостроковоТ дебiторськоi

заборгованостi. Щебiторська заборгованiсть за строками погашення наведена у таблицi
нижче.

тис.

Найменування Всього на
кiнець року

Щебiторська заборгованiсть за
стDоками погашення. тис. гDн.

до |2
мiсяцiв

вй 12
мiсяцiв до
18 мiсяцiв

вiд 18 мiсяцiв
до 3б мiсяцiв

31.12.2018 р.

Щебiторська заборгованiсть за

розрахунками з нарахованих
доходiв 11б 116

31.12.2019 р.
.Щебiторська заборгованiсть за

розрахунками з нарахованих
доходiв 208 208

Станом наЗ|.12.2019 р. вiдсутнi KoHKpeTHi факти щодо ризику непогашення заборгованостi
конкретнимдебiтором. i 1

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

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

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

1) облiкова полiтика щодо визнання доходу,
2) ьиди доходiв та витрат за кожною групою для розумiння звiтностi користувачами;
З) склад i суму витрат, вiдображених у статтях "Iншi операцiйнi витрати" та "Iншi витрати"

Звiту про сукупний дохiд, :

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

,Що фiнансових активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з визн€lнням переоцiнки у
складi прибутку/збитку, керiвництво КУА вiдносить iнвестицii Фонду в облiгацii щодо яких
мае HaMip продати протягом операцiйного цикJIу.

Пiсля первiсного визнання облiгацii оцiнюються ix за справодливою вартiстю. Результати
вiд змiни справедливоi BapTocTi цього фiнансового активу визнаються через прибуток або
збиток.

Справедлива BapTicTb облiгацiй, якi BHeceHi до бiржового списку, оцiнюеться за
мiнiмальним бiржовим ки)сом органiзатора торгiвлi.

тис.

Щiнний папiр 31.12.2019 р. 31.12.2018 р.
I{iHHi папери, погашення та отримання доходу за
якими гарантовано Кабiнетом MiHicTpiB Украiни 1 108 |,705

Облiгацii украiнських eMiTeHTiB эl l 47|
Всього iнвестицiй l'яr}оl< l 160 liа.пансу (.'lr;iпtу пlsсl

фэi.н tlнс rlB ч й clll ct н ) 1 485 2 176
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ВСПIФ коТП Класичний>) ТоВ кКУА коТП Капiтал>

за 1эitt, що закiнчився З1 грулня 2019 р.

Щiннi папери утримуються дJш продажу та мають короткостроковий TepMiH обертання,
Облiковуються за справедливою вартiстю за першим piBHeM iepapxii справедливоi BapTocTi.

тис. грн.

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за
справедливою вартiстю

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

Щата оцiнки з1.12.19
t

31,12.18 l

Фiнансовi iнвестицiТ, якi оцiнюtоться за
справедливою вартiстю

1 4в5 2 |16

,Щоказами вiдсутностi зменшення корисностi фiнансових iнвестицiй Фонду с:

- виписка вiд Щепозитарноi установи АкцiоIлерне товариство "Пiреус Банк МКБ", з

рахункув цitлI-tих паперах: цiннi папери,станомна 31.|2.20119р.облiковlтотьсянарахунку-
<i]iHHi папери, заблокованi для торгiв>,
- Вiдсутнiсть означених юридiчних осiб - eMiTeHTiB цiнних паперiв в peecTpi НКL{ПФР, як

таких, що мають ознаки фiктивностi та банкрутства, що пiдтверджуе вiдсутнiсть факторiв, що
б ставили пiд cyMHiB платоспромояtнiсть юридичних осiб - eMiTeHTiB цiнних паперiв. :

Методика оцiнки справедливоТ BapTocTi цiнних паперiв Фонду, результати якоТ

вiдобрахсаеться у фiнансовому результатi вiд переоцiнки цiнних паперiв Фонду та
застосовуеться кожного робочого дня, наступна:

Справедлива BapTicTb належних Фонду цiнних паперiв, що обертаються бiльrrr як на однiй

фондовiй бiртti, при розрахунку оlдitлюеться за найменшим з бiрrкових KypciB, визначених та
оприлюднених на кожному з органiзаторiв торгiвлi.

Справедлива BapTicTb боргового цiнного паперу оцiнюеться за мiнiмальним серед
органiзаторiв торгiв, на яких обертаоться такий цirrний папiр, офiцiйним бiрхrовим курсом на

дату оцiнки (1-й piBeHb icpapxii).
Справедлива BapTicTb дер}кавних облiгацiй, щодо яких органiзатори торгiв IIе встановили

бiрхtовий курс, визЕIачаеться як справедлива BapTicTb) що встановлюсться НБУ на дату оцiнltи
(1-й piBeHb icpapxii).

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

Щетальна iнформацiя про iнвестицii Фонду у цiннi папери (вид цiнного паперу, piBeHb

листингу, рейтингова оцiнка, тощо) станом Ha3T.12.2019 р. нав iеДеНа НИЖЧе.

Вшд цiннirх паперiв

Код за €ДРПОУ
eMiTeHTa (або

iдентифiкацiйнн
й код (номер)
нерезпдента в

KpaiHi
резидепцii)

PiBeHb лiстшнгу котирувального
списку бiряtового ре€стру, до
якого включено цiнний папiр

Рейтинг
ова

оцiнка
цiнпого
папера

eMiTeHTa

Найменуванпя
кредитного

агептства, якIIм
прпсвоено

рейтингову
оцiнку цiнних

паперiв eMiTeHTa

Справедлнв
а BapTicтb

(ru.. .р,,.)

Кiлькiст
ь (шт,)

ОблiгацlТ BlryTpilпtiboi
деllл<авltоi позl.tttI,t

Украillи
000 l 3480

PiBeltb л1lстlлнry 1, 11ФТС; PiBeHb

лlлстинry 1, УБ;
caal Starldard & Роог's 1 108 1 00б

Облiгацii пiдприсмсr,в 09806443
PiBeHb листlrнry 2, ПФТС;
PiBerIb лlлстtлнry 0,
пЕрсllЕктивА

Крсдит Реliтt.rнг 3,77 3,72
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Примiтки ло фiнансовоi звiтностi
ВСПIФ (оТП Класичний) ТоВ кКУА (оТП KaпiTalr>

за piK, що закiнчився З 1 грудня 2019 р.спr
J_----n;,/ п- 1

(1 + ;l* 1 
/ЗСs 

(1 + ,уrr) 
'Иu,

де Р - справедлива BapTicTb боргового цiнного паперу;
уМ - дохiдlлiсть до погашення (оферти);
Ci - величина виплати (купонноi, амортизацiйноi) у i-тий перiод, грн.;
di - кiлькiсть днiв до |,2,... n 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 наближеними математичними методами виходячи iз значення Р, що
дорiвнюс останнiй справедливiй BapTocTi, визначенiй за 1-м piBHeM iepapxii, та дати
встановлення такоi BapTocTi.

Отже, в активаi Фонду облiковуються цiннi папери за справедливою вартiстю через
прибутки i збитки.

Кредитна якiсть фiнансових активiв розкрита у п. 8.З.1 цих Примiток.

7.1.3. Грошовi кошти
i

Грошовi кошти у Звiтi про фiнансовий стан представленl таким чином:
тис.

Стаття 31.12.2019 р. 01.01.2019 р. 31.12.2018 р.
Грошовi кошти на поточному рахунку J 5 5

Банкiвськi депозити 2 4,7з

Всього
(ряdок 11б5 Звiпtу про фiнансовuй сmан) 3 5 2 478

Станом на З1.|2.20|9 р. грошовi кошти, використання та заборона яких обме}кене9
вiдсутнi. : :

ý{редитlта яlсiсть фiнансових аlстивiв розrФита у п, 8"3.] цих lI;rltMiTtlK.

7.1.4. Перекласифiкацiя статей балансу станом на початок звiтного 2019 року
При t}орrптувirнlri tlliнaHcoBcli звi.l,tltlс,ri tllоliду ,за 2О19 pirt п]]0lзедеIr0 лtlдаттtсtвtлi.r ашir,ltiз

j{ot,,oвopiB баллtсiлзаt ких Btc.ilaлiB. tl_tci бу;tи шiлrшсаltлi у 2018 рошi за терt,tiнапаи розмiщелллля 2018-
2019рр. llpl.r провеj{енi ана;тiзу,vlr'tов логоворi;звизнаLIено,]lIо :]а уn{оваN,IIIдоговорiвдепо:]рiти
в бантtах не ntoiltjlиI]о лострOкORo отриь.tilтFl на пoTci,rtrprijr paxy}roк, 13iлповiдгlо jlo вип4ог МI{]Б{)
7 ,raKi деilOзl.tти пе с ettBiBa:rell,гi}\4l{ l'l]0шO]зих KOil]TiB та K,ilacl.r(;itcy}отbcя яrс dliпalrcoBi
illBec,r,1.1цii" rtlo оцiltлою,Iься зi1 а&,tор,гизовill{о}о Bapt,iclTo.

'Гакттм аIL{ном" пр{.т складанътi фir+аттсовоi звiтност,i за 2019 piK IIроRелено пOрекласифiкацiло
депсl:злrтiв на piixy}Iкax в бат*как з вiдобрахtеIlFIяN{ Тх яtс пtэточпi tttiHaHc,crBi iнвестиriii у cTitTтi
<Пo,roч1,1i t}ittaHcttBi itlBecTtlцii>> Бa.llatlcy (Звi,г шро dlilTttttcclB1.1й cTall) cT,i}l{о},I на 01.0] .20191э.

0,гхtе" у форп,ri звi,t,лtос,t,i }iалал,rс (Звi,r lrр0 {_liлл;эtлсовlrй c,r,all) стаIIоý{ }ia 31.12,2019 р,
вiлобра>lсено наступне:

и0

Стаття ýýа.ввкл*y 31.12.19 р. 01.01.19 р.

Поточнi фiнансовi iнвестицii (ряdок 11б0
Звimу про фiнансовuй сmан), в тому чиспi:

б Ф53

l 485

4 649

2 176

2з
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ВСПIФ (оТП Класичний) ТоВ KI{YA (оТП Капiтал>

3 i гtlудня 2019

Станом на 01.01.2019 р. та на З|.|2.20119 р. банкiвськi д9IIозити вiдображено без
нарахованих вiдсоткiв.

/[етальна iнt}орплацiя для коl]истуваtliв :звiтностi пIодо банкiв, в якi ;rозvriщен,i на депO:зLtти
r;эошсlвi KOmTIt Фопл,ч, :la т,еlrпriп;tми рtlзмiщеллllя, вiдсотtсап,rи (якi 0 риflltоi]llми) lla
3 1. 12.2019 р. iл.rформацiя л;аступпа,:

Банк
PiBeHb

рейтингу
банку

TepMiH розмiщення
Вiдсотоко

о//о

Сума о

тис. грн.

АТ' ('I'АСкOМБАНк)) uaAAA ( 09, 12.20 1 9 -09 .l2.2020) 17,10 l55

АТ t<Tz\C'liOfu4БА1{Ii) uаААА Q0 .l2.20 | 8 -l 4 .l2.2020\ 17. l0 4;0

А'1' <А; iЬt}А-БАlJКя uaAA (01. 1 1.20 1 9-02. 1 1.2020) 11.85 60

A'l' ((А.jil}t}А-БАНк) uaAA
1 1.09.201 8-1 1.09.2020) l8.50 з00

лт <;\.]lьrl,А_БАл l]i) uaAA (lз.l 1.201 8-1з.l 1.2020) 17.90 l75

z\T <АЛЬФА-БА},I1{) l uаАА (1 7.09.20 1 8-1 7.09.2020) l 8.50 156

A'I' <<А jiJэ<llА-БА НК) uaAA (25,07 .201 6 -l 4.12.2020) 16,50 20а

дТ <;t,IlЬФд-БАl,{}i) uаАА (28.08.20 1 9-28.08.2020) l8.50 ll5
АТ (АЛЬФА-БА],lк) uaAA (з0.07.20 1 8-з0.07.2020) 11 ,4а l70

А'l'<iлеrr Банк> uаАА (1 0.09.20 1 9-1 0.09.2020) 1 8.00 з25

A]'кlдея Банк> uаАА (16.05.201 9-07.05.2020) l 2.00 23t}

АТ <Iдея Банкll uaAA ( l 8.09.20 1 9-1 8.09.2020) ,8.00 doý

АТ <Ijlея Ба1,1к> uаАА (26.04.20 8-22.01,2020) ,9.:5 з0

А'].'<lлея Банк> uaAA (31.05.20 9-24.02,2020) l8,00 з7

АТ( liРЕД[lТВ EL-T БА [,lK) uaAA+ ] ] .06.20 9-1 1.06.2020) 18,ItO 457

АТ (ПУМБ) uаААА (20.09.20 9-18.09.2020) 17.50 543

А'|'кllУМБ>> uаААА (29.08.20 1 9-28.08.2020)
17.50 700

Всього 4 568

Провслелtа_ ]Iере]dJIi]сlтdэiliаrцiя вiлцовiдас l]иN,Iогаýll МСС{33 ,ru i{oc,fol]ip}to розкривас
iнформ,аitiло jI-'{я I,iористувачiв фiнirirсовоТ звiтнrэс,гi.

7.1.5. Пайовий капiтал, додатковий Itапiтал
Iнформацiя про склад власFIого капiталу, що вiдображена у фiнансовiй звiтностi, наступна.

тис. грн,

Стаття 3l,|2.20|9 р. 31.12.2018 р.

Зареестроваrrий (пайовий) капiтал 250 000 250 000

!одатковий капiтал
(lэ о з л,t i.tц е н rt я с е р m u dl i. ка m i в в uLLl е н о л4 i t t а l ry )

зз 556 з2 346

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 22 943 22 0з9

неопла.rений капiтал (131 960) (|з2 395)

за plk, що закlнчивс дня
- Бореовi I!П
- !еtltlзttпttti paxytlKu в банкqх l 5{i8 ! 1/)

ý,'рtэхяli та Ъk еквiва.вежтж (ряdок 11б5 Звimу
про фiнансовuй сmан) "j
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ВСПIФ (оТП Класичний) ТоВ (I{YA (оТП Itапiтал>

за piK, що закiн.tився З 1 грудня 20i 9 р.
Вилучений капiтал (168 299)

Станопл на З l гр},дня 201 8 року та на 3l гiэудня 201 9 року:
* заресстрсlваниi,l паЙtrвиЙ капiтал був пlrелставлений 250 000 тис. грн. (?50 000

iлrвес,r:ицiйшиý,lи сертиd;irс;t,l;lми lloMiпaJIbItoK) BapTicTltl 1000 грлл. KorKl.ttlй)
- неоIIJIачеллий Katiiтzut був rtpeлcтaB:reltlttl |З2 395 ,tл 1З1 960 iллвес,гriцiй}tиiltи

сертифiкатами вiдповiднсl норliнальнOю Rартiстю 1000 грн. кожний,
- Rрiл.ччониЙ капiтал був представлениii 161 2З5 TLIс" грн. та l68 299 тпс. грн. вiлпtlв,iднсl

(11б 209 та 116 488 ii,rвестицitlпими сертифirса,гал,tи вiлtlсlвiднtl :}а середшьOзl}аженоI0 BapTicmtl
виJIучеfiих iнвесr,ицiйших серт!Iфiкаriв,).

7.1.6. ТtэргOi}е;тý,ýiд ,r,n iжяка кý}едqýýтФреьхс* з*борt"ов:rжiст,ь
Кредиторська заборгованiсть мае наступний склад:

тис. грн.
Стаття 31.12.2019 р. 31.12.2018 р.

Поточна кредиторська заборгованiсть за послуги, а саме
заборzованiсп,tь переd КУА з вuнаzо|эоdu

5 4

Всього (суллл ряdкiв 16]5+ 1690 Звiпlу про фiнансовuй сплан) 5 4

---

-=
= Jr

(161 2з5)

Разом, власпий капiтал
Рэtt}clк l495 Бсt,цal.tсу (Зrзiпtу rtро dlirtаllсс;tsttti clttart

Кредиторська заборгованiсть мае поточний
простроченим строком позовноi давностi не мае.

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

характер та е реальною, заборгованостi з

у вiдповiдностi до вимог МСБО ЗJ, не

7.1,7. KopoTKocTpoKoBi (поточнi) забезпечення
На рахунку Фонду "Поточнi забезпечення" ведеться узагальнення iнформацii про рlх

коштiв, якi за рiшеннями, прийнятими КУА резервуються для забезпечення майбутнiх витрат i
плателtiв i включення iх до витрат поточного перiоду.

тис.
Стаття 3|.\2.2019 р. 31.12.2018 р.
Iншi забезпечення 19 11

Всього (ряdок lбб0 Звimу про фiнансовuй сmан) 19 11

Змiни щодо сформованих забезпечень, резервiв протягом 2019 року вiдобрах<енi у таблицi
нижче:

тис.

Види забезпе.lень i резервiв

Залишок
на

початок

року

Збiльшення за звiтний pilt Використано
у звiтному

роцi

залишок на
кiнець рокунараховано

(створено)
додатковi

вiдрахування

Iншi забезпечеFIFIя ( ауdumорськi
пocltlleu)

11 l9 11 19

Разом 11 19 11 19

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

ВСПIФ коТП Класичний)) ТоВ KI{YA (оТП Капiтал>
за piK, що закiнчився 3 i грудн я 20i9 р,

1.2. Щодаткове розкриття iIrформацiТ статей Звiту про сукупний дохiд
I{YA далi ЕIаводить додаткову iнформацiю, яка необхiдна для кращого Керiвництво i(YA далi

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

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

Звiту про сукупний дохiд.

7,2,1. Облiкова полiтика щодо визнання доходу та витрат.
Доходи Фонду визнаються на ocнoBi принципу нарахування, коли icHyc впевненiсть, що в

результатi операцii вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд, а сума доходу MorKe бУти

достовiрно визI]ачена.

Витрати визнаIоться у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та

одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.
Витрати негайrrо визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають

майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiсю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не

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

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

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

7.2,2. Щетальна iнформацiя за видами доходiв та витрат за кожною групою наведено
нижче.

гис. грн.

Адмiнiстративнi витрати 2019 2018

Винагорода компанiiз управлiння активами 54 45

Послуги Нацiонального депозитарiя Украiни 8 7

Винагорода депозитарнiй ycTaHoBi '9 11

Винагорода аудитору 2I 11

Винагорода торговцю цiнними паперами 5 5

Iншi адмiнiстративнi витрати, що пов'язанi з обслуговуванЕIям
Фонду (н опt аlэi altbH i послуzu, розрахуrл{ово -кас ове о бслуzо ByBatl ня,

вull1рапlu lлов'язанi з обслуzовува.1-1ltял4 уч.аснuкiв, iltфорллаt4iйнi

послуzu,, поulо)

l7 5

В сь о zo adM iH iсmр аmав н uх в umр аm
(tэяdок 2I30 Звimу про сукупнuй doxid)

114 84

Фiнансовi та iншi доходи, фiнансовi та iншi витрати 20|9 2018
Iншi фiHartcoBi Doxodu
-Процентний дохiд за борговими цiлIними паперами зз0 з54
-Вiдсотки на депозитному рахунку в банку 550 з13

Всьоzо iншах фiнансовuх doxodiB (ряDок 2220 Звimу про сукупнuй
c)oxid)

880 б67

IHtui doxodu
-Дохiд вiд переоцiнки цiнних паперiв 552 44]'
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ВСПIФ (оТП Класичний) ТоВ кКУА коТП Капiтал>

за piK, що закiнчився 31 грудня 2019 р.

Загальний фiнансовий результат Фонду наступний:
гис.

Стаття 2019 2018
Фiнансовий резчльтат вiд операцiйноi дiяльностi (114) (84)
Фiнансовий результат вiд фiнансовоi дiяльностi 880 667

Фiнансовий результат вiд iншоi дiяльностi 138 29

Загальний фiнансовий результат 904 6|2

7.?.3. Податок на прибуток
ФСrнд не мас витрат з податку на прибуток у зв'язку з тим, що вiдповiдно до cTaTTi

141.6.I. Податкового Кодексу УкраiЪи звiльняються вiд оподаткування кошти спiльного
iнвестування, а саме: кошти, залученi вiд учасникiв iнституту спiльного iнвестування, доходи
вiд здiйснення операцiй з активами iнституту спiльного iнвестування, доходи, HapaxoBaHi за
активами iнституту спiльного iнвестування (вiдсотки за депозитами, дооцiнка цiнних паперiв,
тощо), та iншi доходи вiд дiяльностi iнституту спiльного iнвестування (вiдсотки за позиками,
оренднi (лiзинговi) платежi, роялтi тощо).

7.3. Звiт про рух грошових коштiв
Iнформацiя про р}х грошових коштiв надае основу для оцiнки спроможностi Фонду

генерувати грошовi кошти, еквiваленти грошових коштiв, поточнi фiнансовi iнвестицii у
депозЙти, i для оцiнки потреб Фонду у використаннi цих грошових потокiв. При розкриттi
зазначеноi iнформацii КУА застосовувало вимоги до подання та розкриття irrформацiТ про рух
грошових коштiв викладенi в МСБО 7.

!ля цiлей складання звiту про рух грошових rсоштiв до грошових коштiв та ix еквiвалентiв
включаються активи, якi можуть 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 365 днiв.

Iнформацiя про грошовi потоки минулого звiтного перiоду 2018 року використовуеться як
показник суми, перiоду та визначеностi маЙбутнiх грошових потокiв. Вона корисна пiд час
перевiрки точностi минулих оцiнок грошових потокiв, а також взаемозв'язку рентабельностi,
чистих грошових потокiв i впливу змiни цiн.

тис.

Стаття 2019 2018* 2018

I. Рух коштiв у результатi операцiйноТ дiяльностi
Витрачання на оплату ToBapiB (робiт, послуг) (87) (16\ (6з)

Витра.Iання на оплату aBaHciB (1) (1) 14)
Iншi витрачання (1 6) (3) (3)

Чистий рух коштiв вiд операцiйноi дiяльностi (104) (80) (80)
II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноТ дiяльностi

грн.

хlд вlд 1 цlнних 1в 4570 3013

Bcbozo iншах doxodiB (ряdок 2240 Звimу про сукупнuй doxid) 5122 3454
cll i н а н с о в i в utllp а l11 u

IHuti Butllpatllu

- Витрати вiд переоцiнки цiнних паперiв з47 з91
-Собiвартiсть реалiзованих цiнних паперiв 46з7 з034
Bcbozo iHtuux вumроm

ftэлtс}ок 2270 ,3вiпlэ,, 11|?(} cyliу)!?ltuй r}oxir})
4984 3425

27



:

=I

Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ВСПIФ коТП Класичний) ТоВ кКУА (оТП Капiтал>

за рlк, що закlнчився дн
Надходження вiд реалiзацiТ:
фiнансовltх iнвестицiй 4 570 J 0lз з 0lз
необоDотних активiв

Надходження вiд отриманих:
вiдсоткiв 788 155 155

дивiдендiв
Витрачання на придбаr-rня:

фiнансових iнвестицiй (з 742\ (з 89з) (з 89з)

необоротних активiв
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноТ дiяльностi 1 б16 (125) 125)

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
Розмiщення iнвестицiйних сертифiкатiв 1 646 l 725 1 125

Витрачання на викуп iнвестицiйних сертифiкатiв (1 065) l l51) l 151

чистий rryх коштiв вiд фiнансовоi дiяльностi 581 574 574
чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 2 093 369 369
залишок коштiв на початок l]oky 2 478 2 109 2 l09
Залишок коштiв на кiнець року 4 5,7l 2 478 2 478

з1 2019

*з метою . надання користувачам фiнансовоi звiтностi повI]оТ, правдивоТ та неупередхtеноi
iнформацiТ про змiнi, що вiдбулися у грошових коштах Фонду та ii еквiвалентах, КУА уточнило рух
грошових коштiв в результатi операцiйноi дiяльностi за 2018 piK.

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

7.4. Звiт про власний капiтал
У цьому звiтi подана iнформацiя про стан i змiни кожного компоненту власного капiт.lлу,

зiставлеIтня його BapTocTi за перiод мiяс початком та кiнцем звiтного перiоду 2019 року,
збiльшення - зменшенrrя його чистих активiв, а також загальну змiну доходу та витрат,
включаючи прибутки та збитки, отриманi в результатi дiяльностi Фонду протягом 20 1 9 року:

тис. грн.

Стаття

Зареест-

рований
(пайовий)
капiтал

,Щодатко-
вий

капiтал

Нерозподi-
лений

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Неопла-
чений

капiтал

Вилуче-
ний

капiтал
Всього

2018

залишок на початок рокy 250 000 31 119 21 427 (132 954) (16б 084) 3 568
LIис,гий пррlбутоlс за звiтний перiод 612 612

РозмiщеIlня iнвестицiйних
сертиdliкагiв

559 559

Викl,л i,,п..,гицiйlItлх ссртиtlliкtrтiв (1 150) 1 l50)
Емriсiйний дохil( в ttаслiдок

розплiцелItля irlвестицiйIIих
серти(liкатiв вище HoMiHa.lty

1 l66 1 166

разом змiн в капiталi 1 16б б12 559 (1 150) 1 187

Залишоlс на кiнець року 250 000 32 з45 22 039 (132 395) (167 234) 4 755

2019

Залишок на початок рокy 250 000 32 345 22 039 132 395) 161 234) 4 755
LIистиl:i гlрибуток зil звiтний перiоl( 904 904

Розмiщення iлtвестиltiйltих
сертиdliкагiв

4з5 435

Викуп irtвестицiйtлих ссрr,иdliкагiв (1 065) l 065)

Еп,riсiйIIий дохiд в ItacrIiлort

розiчtiltlоItItя iltBocTиlliйItptx
сеlэтис'|liкzrтiв вище HotutiHzuty

l 2|1 l 2|1

разом змiн в капiталi 1 211 904 435 (1 0б5) 1 485
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Примiтки до фiнаrrсовоТ звiтностl
ВСПIФ коТП Класичний) ТоВ кКУА коТП Капiтал>

за piK, що заIсiнчився З 1 грудня 2019
250 000 33 55б (1б8 299)

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

8.1.2. Оподаткування
Вiдповiдно до cTaTTi I41,6,1, Податкового Кодексу Украiни звiльняються вiд оподаткування

кошти спiльного iнвестування.
Але внаслiдок наявностi в украiЪському податковому законодавствi положень, якi

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

;

8.1.3. Ступiнь повернепня дебiторськоi заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацii, яка склаJIась в економiцi УкраiЪи, а також як результат економiчноi

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

Ступiнь повернення цих активiв у значнiй Mipi залежить вiд ефективностi заходiв, якi
знаходяться поза зоною контроjIю керiвництва КУА. Ступiнь повернення дебiторськоi
заборгованостi Фонду визначаеться на пiдставi обставин та iнформацii, якi наявнi на дату
балансу. На думку керiвництва КУА, резерв пiд фiнансовi активи Фонду на сьогоднiшнiй день
не потрiбен, виходячи з н€uIвних обставин та iнформацii.

, 8.2 Розкриття iнформацii 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 Tt перебувають пiд спiльним контролем разом з Фондом;
-асоцiйованi компанii;
-спiльнi пiдприемства, у яких Фонд с контролюючим учасником;
-члени провiдного управлiнського персоналу КУА;
-близькi родичi особи, зазначеноi вище;
-компанii, що контролюють КУА, або здiйснюють суттсвий вплив, або MaroTb суттевий

вiдсоток голосiв у КУА;

Пов'язаними сторонами Фонду с:
юридичнi особи:

-Закрите акцiонерне товариство (ОТП Фанд Менедтtмент>
-Акцiонерне товариство <ОТП Банк>

фiзичнi особи:
- члениНаглядовоiради,
- Щирекцiя I{YA,
- посадовi особи засновникiв-юридичних осiб КУА.
Iнформацiя про операцiй Фонд}, з пов'язаними юридичними особами
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Примiтки до фiнансовоТ звiтностi
ВСПIФ (оТП Класичний) ТоВ (КУА (оТП Капiтал>

за piк, що закiнчився 31 грудня 2019 р.
- Закрите акцiонерне товариство (ОТП Фанд Менедтtмент): у 2018 р. та 2019 р. Фонд

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

2019 роки наступний:

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

фiзичними особами КУА.

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

активiв у нестабiльному ринковому середовиtцi мохtе суттево змiнитись унаслiдок впливу
суб'ективних чинникiв та об'ективних 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 здiйснюсться на
осrrовi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсноi оцitлки його мохtливого впливу на
BapTicTb чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.

8.3.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона KoFITpaKTy про фiнансовий iHcTpyMeHT не

зможе виконати зобов'язання i це буле причиноIо виникнення фirrансового збитку iншоТ
сторони.

Itредитний ризик наявний у тих ситуацiях, де результат залея(ить вiд контрагента, eMiTeHTa

або позичальника. BiH виникас кожного ршу, коли Фонд надае кошти, iHBecTye iх або iншим
чином ризикуе ними вiдповiдно до умов фiнансового iHcTpyMeHTy чи договору.

Заходи з управлiння кредитFIим ризиком включають:
- Проведення аналiзу фiнансового стану банкiв, контрагентiв, позичальникiв
- Аналiз фiнансового стану контрагента, позиаIальника, банка
- Формування резервiв пiд збитки
- Устано]злення вимог до забезпечення позик
- 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 оцiнtоються за амортизацiйною вартiстю;
- борговi iнструменти, якi оцiнюються за справедливоIо BapTicTTo через iншrий суttупний

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

прибуток або збиток.
КУА оцiнюс станом на кожЕу звiтttу дату резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM у

розмiрi, що дорiвнюе о.riкуваним кредитним збиткам за весь строк дii фiнансового
it-lструпленту, якщо кредитний ризик за таким фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiс iз моменту
первiсного визнання.

ис.

Найменування послуг 2019 р. 2018 р.

Послуги торговця 0.9 0.1

Банкiвськi послуги 15 4

Всього 15.9 4.7
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ВСПtФ (оТП Класичний) ТоВ (кУА (оТП Капiтал>

за piK, що закiнчився 3 1 грудня 2019 р.
Мета встановлення вимог щодо зменшення корисностi полягас у визнаннi очiкуваних

кредитних збиткiв за весь строк дiТ за BciMa фiнансовими iнструментами, за якими вiдбулося
значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання (незалеrтсно вiд того, чи
BiH оцiнюеться на iндивiдуальнiй, чи на груповiй ocHoBi) з урахуванням ycici обгругtтовано
необхiдноi та пiдтвердтсуваноi iнформацii, включаючи прогнозну iнформацiю.

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

Стадiя Кредитний ризик ознаки Перiод Оцiнка
очiкуваних
кредитних

збиткiв
1 Низький:

креduпtнuй рuзuк не
зазнав з|lаL!но?о
зроспlа|пlя з 74о74 енпlу
перв ic н oz о вuзl t ar-:t l я

. вiдсутнiсть ознак 2-оi та
З-оi стадiТ,

. позич€LIIьник в

найблиrкчiй перспективi
мае стабiльну здатнiсть
виконувати прийнятi на
себе зобов'язання,

. перспективи можуть, €tле

не обов'дзково, знизити
иого здатнlсть до
виконання зобов'язань

аналiз 12

мiсяцiв

0,001 %

2
Середнiй:
значне зроспlання
креdumноzо рuзuку

. з змiна зовнiшнiх
ринкових показникiв
кредитного ризику,

о неповний платiлt
. часткове виконання

умов договору
. надана не повна

iнформацiя про
позичальника

аналiз всього
життевого

цикIry
iHcTpyMeHTa

5%

3

Високий:
ltp еdumн о -з н ецil t е lli
фiнансовi altll1uBu

о значнi фiнансовi
трулнощi фiнансового
iHcTpyMeHTa

о дефолт
. поява ймовiрностi

iнформацii про
банкрутство або

реорганiзацiТ контрагента,
. часткове виконання умов

договору

аналiз всього
життсвого

циклу
iHcTpyMeHTa

вiд 5 до 100%
(розрахуt.tоtс

вidповidно do
облiково|
tlолitпttкu)

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

Нитсче наведена класифiкацiя за кредитними рейтингами, що визначенi кредитними
агентствами, якi надають реЙтингову оцiнку фiнансовим установам, фiнансових активiв
Фонду, якi були не пpocTpo.teHi, та Ire знецiненi:

-€цЕ--''J,

31.12.2018 р.

uаА - uaAAA ввв Менше ВВВ
Кредитний
рейтинг не
визцачений

Всього

з1

тис.грн.
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Примiтки до фiнансовоТ звiтностi
ВСПIФ (оТП Класичний) ТоВ (кУА (оТП Капiтал>

за piK, що закiгtчився 31 грудня 2019 р.
Рахунки у банках 5 5

Поточнi фiнансовi
iнвестицii

4 649 4 649

,Щебiторська
заборгованiсть

116 11б

31.12.2019 р.

uaA - uaAAA ввв
Менше

ввв

Кредитний
рейтинг не
визначений

Всього

PaxyHKll у банках J 3

Поточнi фiнансовi
iнвестlлцiт

6 05з б 053

Щебiторська
забоDгованiсть

2t}в 208

ЩоDо z]эоulовuх lcou,ttlt i в
КУА вiдrrосно банкiвських депозитiв Фонду мае наступFIу модель розрахунку збитку вiд

знецiнення фiнансового активу:
- при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний piBeHb рейтингу

uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз "стабiльний>, що присвою€ться

рейтинговими агентствами, якi BHeceHi до Щерясавного реестру уповнова}кених рейтингових
агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв: збиткiв розраховусться в за-пежностi вiд
строку та умов розмiщення (при розмiщеннi вiд 1 до 24-х мiсяцiв - розмiр резерву збитку
склада€ 0,001%, бiльше 2 portiB - 10%);

- при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом
(спекулятивний piBeHb рейтингу, що присвоюеться рейтинговими агентствами, якi BHeceHi до
Щерiкавного ресстру уповнова}кених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення
коштiв резерв збитtсу розраховусться у розмiрi вiд 10% до 100% вiд суми вкладу в залежностi в

розмiру ризикiв.
Позичальник-банк з рейтингом uaAA та uaAAA характеризусться ду}ке високою

кредитоспромоitснiстю порiвняно з iншими украТнськими позичальниками або борговими
iнструментами. Знаки (+) та (-) позначають промiтсний рейтинговий piBeHb вiдносно
осLIовного рiвня. Стабiльний прогноз вказуе на вiдсутнiсть на поточний момент передумов для
змiни рейтингу протягом року.

OTxte, lсредитний ризик щодо деrтозитiв, вiдсотки за якими с риFIковими, piBeHb

рейтингу банку стабiльний, передумови дефолту вiдсутнi, с низький.

ЦIоDо фiltaltcoBux alclltuBiB в цiлtлtъtх паперах
На даний LIac в YKpaIHi дiють три рейтинговi мiжнароднi ttомпанiТ: <Fitch Ratings> (Fitclr),

"Standart & Рооr's (S&P), "Moody's Investors Setvice" (Moody's), якi визначатоть кредитнi

рейтинги боргових зобов'язань Украiни. Щодо облiгацiй пiдприсмств кредитнi рейтинги
визFIачаються Агентством <Кредит-Рейтинг>, що надае послуги з визначення незалежних

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

Iнформацiя про фiнансовi активи в цiнних паперах (вид цiнного паперу, piBeHb листингу,

рейтингова оцiнка, тощо) станом на З1 грудня 2019 р. наступна:

l}ltл Iцiпttltх паперiв

Код за еДРПОУ
емiтепта (або

iдеIlтпфiкацiй ииli
код (номер)

нерезидентп в
KpaiHi резиденцii)

PiBeHb лiстингу котпрувального
списку бiряtового ресстру, до
якого вклlочеrlо цiннпй пппiр

Рейтинг
ова

оцiнка
цiпrlого
папера

eMiTcHTa

IIаliпt спувап llя кредIlтIIоI,о
агеlIтства, якIlNI прIlсво€IIо

pciitttltIolty ouiItKy uitttttrr папсрiв
спriтспта
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi
ВСПIФ (оТП Класичний>) ТоВ (КУА коТП

за piK, що закiнчився 31 грулня 2019

l

Капiтал>

р.
Облiгацii внутрiшньоi

дерхtавrlоi лозики
УкраТrIи

000 1 3480
PiBcHb лlлстlлнry l, ПсDТС; PiBellb
листинry l, УБ;

Caal Statldard & Poor's

облiгацii пiдпрIлсмс,гв 09806443
PiBeHb лlлстl.tItry 2, Пq)ТС;
PiBeHb лIлстlлнц, 0,
ПЕРСПЕКТИВЛ

Кредит Рейтинг

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

IHule
У 2018 р. та 2019р. Фонд кредити не одержував.

8,3,2. Ринковий ризик
Ринковий рцзцк - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик
охоплюс три типи ризику: iншиЙ цiновиЙ ризик, валютниЙ ризик та вiдсотковиЙ ризик.
Ринковий ризик виникае у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцii,
вiдсоткових ставок та валютних KypciB.

Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки
вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих,r що
виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи ва_IIютного ризику), незалеrкно вiд того, чи
спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або Його
eMiTeHTa, чи чинниками, що впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими
здiйснюються ошерацii на ринку.

Фонду притаманний не значний iнший цiновий ризик, оскiльки 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 внутрiшньоТдерхсавноi позики)

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

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

Ч)rтливiсть до валютного ризику. Аналiз чутливостi до валютних ризикiв Керiвництво КУА
проводило на ocHoBi iсторичних даних щодо волатильностi KypciB iноземних валют.

Стандартне вiдхилення середньоденноi змiни офiцiйного курсу украiнських гривнi до
долара США у 2018 роцi склало 0,27Yо.

Стандартне вiдхилення середньоденноi змiни офiцiйного курсу украiЪських гривнi до
долара США у 2019 роцi склало I4%.

В зв'язttу з тим, що в портфелi Фонду вiдсутнi MoHeTapHi cTaTTi в iноземнiй валютi,
змiни валютних KypciB не впливають на сукупний дохiд Фонду.

]]iлсотковий ризик - Ide ризик того, п{о справедлива BapTicTb або майбутнi гропiовi потоки
вiд фiнансоl3ого iHcTpyп,teHTa коливатиL.{уться внаслiдоlс зтrаiн ринlссlвих вiдссlткових ставок.
Керiвlтицтво КУА усвiдомлlос, що вiдсотtсовi стаI]ки N{ожуть змiлlюватись i це впJlиI}атиме,IK [Ia

доходI.I Фонду, Tart i rrа спра]]едливу BapTicTb чистих активiв.
2018 piK: Фонд несе зна.лний вiдсотковий ризик, оскiльки 45,610A активiв розмiшlенi у

боргових iHcTpyMeHTax з фiксованою ставкою дtlхiдностi, справедлива BapTicTb яких залежить
вiл змirlи ринкоtsих вiлсоткових ставок. КУА rrpoBe"lro аrrшliз tlу,гливостi вартос,гi ttортфезtяt

а1JJ
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Примiтки до фiнансовоТ звiтностi
ВСПIФ (оТП Класичний) ТоВ <КУА коТП Капiтал>

за piK, що закiнчився 3 i грулня 2019 р.
активiв до змitли ришкоt]их tзi7lсотltовлtх cT,aI]oK, IIilr.I зп,riнi риLIкових вiдсо,rкових c,l,al]oк Tla \О/о,

сукупна BapTicTb портфеляt aKTl,iBiB Фонду змiниться на 0,05%,
2019 piK: Фонд несе незначний вiдсотковий ризик, оскiльки 2З,]IО^ активiв розмiщенi у

боргових iHcTpyMeHTax з фiксоваЕIою ставкою дохiдностi, справедлива BapTicTb яких залея(ить
вiд змiни ринкових вiдсоткових ставок. КУА провепо аналiз чутливостi BapTocTi портфеля
активiв до змiни ринкових вiдсотttових ставок: показник модифiкованоi дюрацiТ становить
0,93. При змiнi ринкових вiдсоткових ставок на \О/о, сукупна BapTicTb портфеля активiв Фонда
змiниться на 0,22О/о.

У таб,зrицi HI{жLIе подано ана:l,iз чутливостi шtодо рI,Iзику зпtiни вiдсоr,кових cl,aBoK, який
визначався на ocHoBi ,.обгруллтовано ll{охiлtлвих змiн злtiнноi величини ризику".

Змiни вiдсоткових ставок не впливають на iнший сукупний дохiд Фонду.

8.3.3. Ризик лiквiдностi i

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Фонц матиме трулнощi при виконаннi зобов'язань,
пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових
коштiв або iншого фiнансового активу.

Керiвництво I{YA здiйснюе контроль лiквiдностi Фонду шляхом плануваI-Iня поточноi
лiквiдностi, Керiвництво КУА аналiзуе термiни платехсiв Фонду, якi пов'язанi з дебiторською
заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а Taкoxt прогнознi потоки грошових коштiв
вiд операцiйноi дiяльностi.

8.3.4. Ризики портфелю Фонду в цiлому
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 вклюLIають:
. Iсторичнi показники ризику, що розраховуються на пiдставi динамiки BapTocTi чистих

активiв в розрахунку на один iнвестицiйний сертифirсат;

з4

Стаття
31.12.2019 р. 31.12.2018 р.

ччтливiсть
Вiдхилення 0,22оА -0,22оА +0,05% -0,05%

Борr,овi цiннi гlаilери,,гис. грн з,21 -з,21 1,09 ],09
Llистий вплив на прибуток до
оподатi(ування. тис. гl]н,

? rl -] ?1 1,09 1,09

тис.

Стаття Менше З

мiсяцiв

Вiд 3 до
|2

мiсяцiв

Вiд 1 до
5 poKiB

Понад 5

poKiB
Разом

На 31 zруdня 2018 року
Рахунки в банках 5 2 4,7з 2 41в

Борговi цiннi папери 21,1б 2 176

Дебiторська заборгованiсть 116 116

Разолt 5 4 765 4 770

ýlм 3} z.Еl"р}rrяя 2{?l9раэжз,

Рахунки в банках J 4 568 4 57l

Борговi цiннi папери l 485 1 ,{85

l[ебiторська заборгованiсть 208 2{)fi

Разоtп "3 6 2фl б 264



Примiтки до фiнансовоТ звiтностi
ВСПIФ коТП Класичний>) ТоВ кКУА коТП Капiтал>

за piK, що закiнчився 3 1 грулня 2019 р.
показники доходностi з корекцiсю на piBeHb ризику.
З1.|2.2019 р. iсторичнi показники ризику, що розраховуються на

-
:- л/l
- f ll
= х7

. Iсторичнi
Станом на пiдставi

lдинамiки BapTocTi чистих активiв в розрахунку на один iнвестицiйний сертифiкат

Перiод розрахунку
Щинамiка BapTocTi чистих активiв в розрахунку

на один iнвестицiйний сертифiкат

1 недiля а37%
1 мiсяць 1.51%

3 мiсяця 4,29%
6 мiсяцiв 9,18%

1 piK 18,01%

з початку року 1 8,01%

з початку розмiщення - 18.01.2008 р. з02.аа%

На пiдставi проведених розрахункiв динамiки BapTocTi чистих активiв Фонду в розрахунку
на один iнвестицiйний сертифiкат КУА здiйснюе наступнi заходи (система реакцii на
ризики портфелю Фонду):

. змiнюеться структура портфелю активiв Фонду (у межах iнвестицiйноi стратегii) як

реакцiТ на змiни ринкових умов, факторiв ризику, рiвня лiквiдностi ринкiв тоtцо;
о затверджуються лiмiти iнвестування при включеннi до портфелю Фонду нових активiв

та як реакцiя на змiну iнвестицiйних характеристик активiв таlчи ринкових умов;. щоденнопереглядаютьсялiмiтиiнвестування;. iншi заходи, що дозволяють забезпечувати вiдповiднiсть доходностi та ризику
портфелю Фонду iнвестицiйнiй декларацii.

8.4. Управлiння капiталом
Управлiння капiталом - це система принципiв i методiв розробки i реалiзацii управлiнських

рiшень, пов'язаних з оптимаJIьним його формуванням з рiзноманiтних джерел, а також
забезпеченням ефективного його виltористання у господарськiй дiяльностi Фонду.

За для цього КУА здiйснюе управлiння капiталом Фонду, яке передбачае вплив на його
обсяг i структуру, а також джерела формування з метою пiдвищення ефективностi його
використання. Механiзм управлitлня капiталом Фонду передбачае: чiтку постановку цiлей i
завдань управлiння капiталом, а також контроль за iх дотриманням у звiтному перiодi;
удосконалення методики визначення й аналiзу ефективностi використання ycix видiв капiталу;
розроблення напрямкiв оптимiзацiI процесу управлiння капiталом, а також ix аналiзу i
впровадження; розроблення загальноi стратегii управлiння капiталом; використання у процесi
управлiння економi.rних методiв i моделеЙ, зокрема пiд час аналiзу i планування; орiснтацiю на
використання внутрiшнiх ваrкелiв впливу на процес управлiння капiталом.

Враховуючи зовнiшнi вимоги до величини та структури капiталу, I{YA 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 капiталом Фонду з

урахуванням змiн в операцiйFIому середовищi, тенденцiях ринку або стратегii розвитку.
Ще досягаеться за допомогою ефективного управлiння капiталом, постiйного контролIо за

структурою капiталу, а також плануванням довгострокових iнвестицiй.
КУА здiйснюс 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 законодавством;
- запобiгання та мiнiмiзацiя впливу ризикiв на дiяльнiсть Фонду.
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi

ВСПIФ коТП Класичний> ТоВ кКУА коТП Капiтал>
за piK, що закiнчився 31 грудня 2019 р.

Керiвгrицтво I{YA здiйснюс огляд структури капiталу Фонду на щомiсячнiй ocHoBi. При
цьому керiвництво аналiзус BapTicTb капiталу, структуру та притаманнi його складовим ризики.
На ocHoBi отриманих висновкiв КУА моясе здiйснювати регулювання rtапiталу Фонду шляхом
залучення додаткового капiталу, виплати доходу, змiни структури капiталу.

Станом на звiтну дату З |.|2.20\9 року розмiр заресстрованого пайового капiталу дорiвнюс
250000 тис. грн., розмiр сплаченого пайового капiталу Фонду дорiвнlос 118 040 тис. грн.,

розмiр вилученого пайового капiталу Фонду дорiвнюс 168 299 тис. грн.

Щивiденди не нараховувалися.

8.7. Грапти та субсидii
Протягом 2019 року в Фондi пе було гарантiй та субсидiй.

8.8. Iнформацiя за сегментами
Вiдповiдно до МСФЗ 8 операцtйний сегмент - це компонент суб'скта господарювання:
- Який займаеться економiчною дiяльнiстю, вiд якоi BiH може заробляти доходи та нести

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

- Операцiйнi результати якого регулярно переглядаються вищим керiвництвом з

операцiйноТ дiяльностi суб'скта господарювання для прийняття рiшень про ресурси, яrti слiд

розподiлити на сегменти, та оцiнювання результатiв його дiяльностi ;

- Про який доступна дискретна фiнаiIсова iнформацiя. :

Основним i единим операцiйним сегментом Фонду е розмiщення itlвестицiйних
сертифiкатiв Фонду. Протягом 2018 та 2019 poKiB дiяльнiсть Фонду здiйснювалася в одному
географiчному та бiзнес сегментi.

8.9. ПодiТ пiсля Балансу
Мiж датою складання та затвердження фiнансовоi звiтностi (0З сiчня 2020 р.) жодних подiй,

якi б плогли вплинути на показниrси фiнансовоТ звiтностi та економiчнi рiшеlлня користувачiв,
не вiдбувалося.

На думку Керiвництва itYA подiй, якi молtуть бути суттсвими для користувачiв фiнансовоi
звiтностi Фонду, пiсля звiтноТ дати не вiдбувалося. Зокрема, не вiдбувалося: змiни компанii з

управлiння активами, приlrинення або прийняття рiшення про припиненFIя дiяльностi,
iстотtIого придбання та реструктуризацii активiв, прийняття судових рiшень на користь
позивачiв, що могли б спри.rинити виникнеIIня суттсвих фiнансових зобов'язань Фонду.

Генеральний директор ТОВ (КУА ОТП Itапi нська Н.Л.

Головний бр<галтер ТоВ (кУА оТП Капi енко С.о.
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