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Інтервальний спеціалізований пайовий інвестиційний фонд "ОТП 

Валютний" 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  Інтервального 

спеціалізованого пайового інвестиційного фонду "ОТП Валютний" 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 Інтервального спеціалізованого пайового 

інвестиційного фонду "ОТП Валютний" ТОВ "КУА «ОТП Капітал" за  рік, який 

закінчився 31 грудня 2019 р. 
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Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження 

фінансової звітності  

за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року 

 

Керівництво Товариства  з обмеженою  відповідальністю «Компанія  з  управління  

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

достовірно відображає фінансовий стан Інтервального спеціалізованого пайового 

інвестиційного фонду "ОТП Валютний" 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. 

 
 

 

mailto:capital@otpbank.com.ua


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕною ВIДПоВцАльнIстю (лАн (сЕЙя-кIрш_Аудит)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо рIqноi ФIнлнсовоi звtтностt

IНТЕРВЛJIЪНОГО СПЕЦIДJrIЗОВЛНОГО ПЛЙОВОГО
IНВЕСТИЦIЙНоГо ФоНДУ котП Валlюmнuйлl, АКтИВИ ЯКого
ПЕРЕБУВЛЮТЪ В УПРЛВЛIННI ТОВЛРИСТВЛ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ
ККОМПАНIЯ 3 УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ КОТП КАПIТАJЬ)

сmаном на 31.12.2019р.

Киiво 2020



товлриСтво 3 оБмЕжЕною вIдпов IддJIънIстю кАДН кС е йЯ-Кiр ш-ау d um>

@АУДИТОРСЬКиЙ висновок (звIт нЕзАлЕжного АудиторА) щодо рIчноi
ФIНАнсовоi звIтностI IнтЕрвАльного спЕцIАлIзовАногЬ пдйового

IНВЕСТИЦIЙНОго Фонду (отп валютнийD, Активи якого пЕрЕБувдють в
УПРАВЛIННI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КОМПДНlЯ З
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (ОТП КАПIТАЛ) СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2019 РокУ

нацiональнiй koMicii з цiнних паперiв та фондового ринку, управлiнському порсонirлу
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ККОМПАНIЯ З УПРДВЛIНIIЯ
АКТИВАМИ (ОТП КАПIТАЛD.

роздiл 1. звIт щодо Аудиту ФIнАнсовоi звIтностI

думкА
Ми провепи аудит фiнансовоiзвiтностi IнтЕрвАлъного спЕцIАлIзовАного пдЙового
IнвЕстИцIиного ФондУ (оТП Валютний>, АктивИ якого пЕрЕБувдють в
УПРАВЛIННI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КОМПДНIЯ З
упрАвлIннrI АктивАМИ коТП кАпIтАЛ> (н4да-тri IсшФ (оТП Ваrrютний> або Фонд), що
скJIадаеться зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2019 року, та звiту про сукупний дохiд,
звiту про змiни у власному KaпiTa.Tri та звiту про рух {рошових коцrтiв за рiк,-що закiнчився
зазначеною датою, i примiток до фiнансовоi звiтностi, включаючи стислий викл4д значущих
облiкових полiтик.
на наттту Думку фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдобрЕDкае достовiрно, в ycix суттевих
аспектах фiнансовий стан IсшФ (оТП Ва.тlютний> на 31 грудня 2019 року, його фiнансовi
результати i грошовi потоки зарiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно ло Мiжнародних
стандартiВ фiнансовоi звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдае вимогtlN,I зtжону Украiни_ <Про
брrга-тrтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi> вiд 16.07.1999 м 996-xIV щодо
скJIадtlння фiнансовоi звiтностi.

ОСНОВА ДЛЯДУМКИ
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (мсд) та рiшення НКL{ПФР
J\Ъ 99l вiд 11.0б.2013. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з МСА викJIадено в роздiлi
<Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi) нашого звiту.
Ми е незалежними по вiдношенню до компанiiзгiдно з Кодексом етики професiйних бухгаrrтерiв
Ради з Мiжнародних стаЕдартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогаN{и,
застосовними законодtlвством Украiъи до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також виконали
iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу рмсЕБ. Ми вважаемо, що отриманi
НЕlI\{И аУДИТОРСЬКi ДОКаЗИ е ДОСТатнiми i прийнятЕими дJIя використання ix як основи дJuI HarrToi
думки.

ВIДПОВЦАЛЬНIСТЪ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НДДIЛЕНО
НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЪ
Управлirrський персонttд несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансовоi
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контроJIю, яку упраЪлiнський
персонал визначае потрiбною дJuI того, щоб забезпочити скJIадання фiнансовоi звiтностi, що не
мiстить сугтевих викривлень внаслiдок шахрйства або помилки.
При складаrrнi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi koMпarrii продовжувати свою дiяльнiсть на безперервпiй ocHoBi, розкрив€lючи, де це
ЗаСТОСОВно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущоння
про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо

YKpaTHa0l033, м,Киiв, вул. CiM'i Прахових,27, оф. 5;
Номер в PeecTpi оуб'екгiв аудmорськоl дiяльноотi та аушпорiв 1525
Код €ДРПОУ 2426Э164
тел./факс (044) 289.53-80l 289.55.64
email: director@зeya.com.ua
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управлiнський персонал або планус лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не мае
1нших реальних альтернатив цьому.
управлiнський персонал Компанii з управлiння активами несе вiдповiдальнiсть за нагляд за
процесом фiнансового звiтування Фонду.

ВIДПОВIДАЛЬШСТЪ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
НашимИ цiлямИ с отримаНня обгруНтованоТ впевненоСтi, щО фiнансова звiтнiсть у чiлому не
мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або .ror"nnr, та випуск звiту аулитора, що
мiстить нашу думку. Обrрунтована впевненiсiь е високим piBHeM u.r.u"."o.Ti, проЪе 

". 
.ф*rу.,

що аудит, проведений вiдповiдно до мсА, завжди виявить суттеве викривлення, якщо вонЬ icHy..
викривпення можуть бути розультатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттсвими,
якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано очiкуеться, вони можуть впливати на економiчнi
рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiсi фiнансовоi звiiностi.

Виконуючи ауди^| вiдповiдно до вимог МСА, ми
професiйний скептицизм протягом усього завдання з
ItpiM того, ми:

використовусмо професiйне судження та
аудиту.

, iдентифiкусмо та оцillюсмо ризики суттсвого викривлення фiнаноовот звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розроблясмо й виконуемо аудиторськi процедури увiдповiдь на цi ризики, а також отриму€мо аудиторсьпl доп*", що € достатнiми та
прийнятними для викорис,гання ix як основи для нашот думки. Ризик невиявлення
суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства € вищим, HilIc для викривлення внаслiдок
помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски,
неправильнi твердrкення або нехтування заходами внутрiшньЬ.о no.rrpon.;, отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
, оцiнIосмо прийнятнiсть застосованих облiкових nonirrn та обгрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським персоналом;о доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на
ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHyc Ъуrr.uu
невизFIаченiсть t_t{одо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв'молtливiсть
компанiт продовжити безперсрвну :tiяльнiсть. Япu1о ми доходимо висновку щодоiснування такоТ суттсвоТ невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своему звiтi
аудитора до вiдповiлних розкриттiв iH(lopMartiТ у фiнансовiй звiтностi або, якй Taki
розкриття iнформацii с ненаJIежними, Модифiкувати свою ДУмку, Нашi висновки
грунтуютЬся на аудиторсЬких доказах, отримаНих дО дати нашого звiту аулитора. BTiM
МаЙбУТНi ПОДiТ абО УМОВИ МОЖУТь Примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi.
' ОЦiНЮСМО ЗаГаJIЬНе ПОДаНня, cTpylсypy та змiст фiнансовоi звiтностi вклtочно з
розкриттяМи iнформацiТ, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцii та подii, щопокладенi в основУ iT складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

ми узгод)Itусмо з управлiнським персоналом КуА irrформацiю про запланований обсяг i часIrроведенНя аудитУ та повiдоМлясмо йому cyTTcBi аудиторськi p.ryn"rur", включаючи будь-яrсi
cyTTeBi недолiкИ заходiВ внутрirпнЬого контрОлIо, виявлеrrl 

"ur' пiд час аудиту.
ми такотс надасмо твердження, п_lо ми виконали вiдtповiдtli етичнi вимоги щодо незалежностi, таповiдомлясмо Тм про Bci с1,осунки й iншi пита[Iня, якi могли б обгругrтоваI.Iо вва)ка.tись такими.

YKpairra0l033, пл,Кt,ri'в, вул, Сiм'i Ilрахових,27, о(l. 5;

|]"r.j_,члL.::ll]i суб'сктiв ауди].орськоТ,lliялыrос.t]i та ау,лпторiв l525
I(ол СДРПОУ 24263164
тсл,/(lакс (044) 289-53-80; 289-5 5-64
cntail : dirссtоr@sеуа,соп1, [la
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U_lо вIlливаIоть Ila нап]У незалеltttJiс,гь, а такOж, ле IIе застосоt]но, U{одо вiдповiд1.1их зас.гереж}Iих
захOдiв.

l'tlзl{iл 2. :tBIl'I]iO/{O вимог IIIших зАItоно/{АI]чих тд нормд,l.ивних дK].IB

oCHoBHI ВIДОМОСТI ПРО ВIДItРИТИЙ СПВЦIАЛIЗОВАНИЙ пдЙовий
ItI йлlмйвIссl,ицIиI7ии ФоFI (оТII Валкl,гнlлl,i>

Повне наliмегтувангlя IнтврI]Альний спвtIIДrIютАнйй ---_ плйбБйй-
IнвЕстицlЙниЙ Фонд коТп Валlотний>, АItтиви
ЯКОГО ПВРВБУВАЮТЪ В УПРАВЛIНШ ТОВАРИСТВА З
ОБМВЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КОМПАНIЯ З
УПРАВЛIНIIjI АКТИВАМИ (1ОТП ItАПIТАЛ))

Скорочелl е l taliM etlytзa,tl rrя IСПIсD (оТП ВалIотrIиli>>
-Гип, вид та к.IIас фоlrду ll,tTCpBaJIbt tиЙ. сп ецiалiзовалtий тlайови й i l rtlест,итr i йrtий rlr,.
Свiлоцтво про внесенI{я
Фонду до Сдиного
державI{ого ресс.тру
iлlститутiв сп iл,ьtrого
itrвестування СДРIСI

UBll{oIITI]o про Bпece}IIIrI l{o C/]PICI м 00328 Bizr 24.07.2015р.

Ресстраltiйний код за
C/{PICI:

22400328

ЬезстроковиЙстрок дi.ltльltостi Фопдtу
МiсцезtлаходжеLlнrI _ОДý!. ц. Ц,Цч. ццц Ф i lду:ц:Iр ц,__б_у:]. : В 1Лt iiфi ;! i;;i

t]tlloМO(]1,t про компАнlю :t уllрлl}лIннrI АIt.tивАми
IloBHe itaйMetlyBallHlt ttомпанii з уlrрав"пirlllя активами - 

,гоI]дрисl,во з OБMtj}i(lil{OK)
ВIЛtIОВiДАЛЬI]IСl'iО KI{OMIIAHIЯ З УПРАI]JIIFIIIЯ АКl'ИВАМи KO1,Il i(Allll-дJl> (rra,larIi
ItYA або 1'оваlриство),
Код за С/IРПОУ 35290039,
Мiоцезнахо,цженrIJI: 03680, м. Киiв, вулиrIя Фiзкультури, 28 (JIIТI]РА''Д'').
Iia ltа,гу tltlilulllllrl аудI.i,l-орського l]исIIовку вили дiялыlос.t.i наступtti:- код квЕД 64.30 Трас,ги, фоrr7lи та подiбнi фiлrаrrсовi суб'скти;
- код кI]ЕД 64.99 Наланняt iнrших фiнагrсових послуг (KpiM страхуванIIя та llенсiйного

забезпе.tеl-tня), н. u, i. у,;- Ko/1 квЕД б6.1 1 УправлiнItя фiнаrrсовимL{ ринками;- I(Oll l(t]E/I 66,19 Irlrlla l(огtомirltltа лiя,ltьttiсr,ь у crPepi (liItалrсових lIосJIуг, KpiM страхувагIIlя ,l.а

ltcttci йноt,сl забсзltс.tсt t гIll ;

- I(ol1 Kl}Lll| 66.30 YItpaB.ltillt,lя сЬоtlдами (octloBrrlrй);
- l(OlI I{BI]i t (l8.20 lItu]zttlHrt lr oPclI/]Y i,i Сl<СПrtУатаrцiltl вltасlIого tI1.I opclIдol]il}loI-o IIcpyx()MoI-o

майtlа;
- l(oll кI]Едl ]0.22 Коl,rсультуваFIIlrI з гIи],ань комерцiйгlоТ дiя.llьrlос.гi й керуваtttlя.'I'Ol] ((КУА KOTll кАгIIтАЛ) мас лiцеttзilо на злiйсtlеlIttя ltрофесiйIlоi'дiя;rьrlостi на (toIt2loBoMy
риrI](У ,- дi,l1,1tbtticl,b з управлiння ак,ги]]ами irrоти,гучiйr,r* lrun".ropiB (лiялLнiсl.ь з yr-Tpao;Ii,ltro
аtк,гивами), виIIаFIа Flаlliоttальtlоtо KoMiciclo з tlirIttих паперiв та фондового ри}Iку (piirrerIirя N,r799
вiд 25.09.2012). С.грок :tii ;riцензii - rlеобмежеtlий.

IIлЙоI]иЙ ttлгltтдл
Загальrtими зборами у,lасникiв TOl] (КУА коТГI Кагliтал> ГIро.готсо;r N" 116 вiд 25 серпrля 2015
pol(y зilтRердlttений Проспеlст eMicil iтrвестит]iйних сертифiкатiв IспIФ (оl'П Валtотrlпй>.

Укра'ttrа0l0ЗЗ, iv.l(иiв, Bylt, CiM'i' Гlllаховlлх, 27, or|l, 5;

l_].":p ]] l]:_.. цli суб'ск.l.irl ayltl]1.ol)cbl(oi лiяltьtttlс-lii .r.a ау.rtп,горiв I.525
I(од (]/ll'l l()Y 242(l3 l (l4

t,cil./t|laKc (044) 2lJ9-5З-l]0l 289-55-(l4
crllai l : diгссlоr(r}sс)/а,с()lll tla
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Спосiб розмiщення випуску iнвестицiйних сертифiкатiв - вiдкрите (публiчне) розмiцення.Загальна номiнальна BapTicTb iнвестицiйних сертифiкатiв, якi планусться розмi"rri, - 200 000
000,00 (двiстi мiльйонiв) гривень. Номiнальна BapTicTb iнвестицiйпо.о ..рrЙфiкату - l00,00 (сто)
гривень. Кiлькiсть iнвестицiйних сертифiкатiв _ 2 000 000 (два мiльйонЪ) -Ъ. Oopru iснування
iнвестицiйного сертифiкату - бездокументарна.
Станом на 31.|2-2019р, кiлькiсть iнвестицiйних сертифiкатiв, що знаходиться в обiгу - 276 844
шт. на загальну суму номiнальноТ BapTocTi 27 684 400 грн,
Вилучений капiтал станом на 31 .|2.2019р. складае 1 1 895 тис. грн., решта iнвестицiйних
сертифiкатiв представлена у фiнаноовiй звiтностi як неоплачений капiтал у розмiрi 1б2 058 тис.
грн.
СтаноМ на 31 . 12.2019р. лолатковий вкладений капiтал станови ть 2 628 тис, грн.

IНФОРМАЦIЯ ПРО АКТИВИ,,ЗОБОВ,ЯЗАННЯ ТА ЧИСТИЙ ПРИВУТОК
Загальна BapTicTb активiв ФондУ стаrIоМ на 3 1 . 12,2019р. склада с З1 467 тис. грн. BapTicTb активiв
в порiвняннi з попереднiм роком збiльшилась на 200 тис. грFI.

НЕОБОРОТНI АКТИВИ
Станом на З 1,12,20l9p. необоротнi активи вiдсутнi.

ОБОРОТНI АКТИВИ
ЩебiторсьКа заборгоВанiстЬ з виданих aBaHciB на 31. 12.2Оl9р. складас 2 тис. грн., з нарахованих
доходiв-3тис.грн.
Поточнi фiнансовi iнв.естицii розмiром 31 з59 тис, грн., якi складаються, головним чином, зBapTocTi овдП розмiроМ 30 628 тис, ГРН,, решта IIредставлена грошовими коштами на
депозитнИх рахункаХ строкоМ розмiщення бiльше 3-х мiсяцiв.
Грошовi коtllти станом на З 1 . 12.2О19р. склалають 103 тис. грн,
ЗалишкИ I,роIшовиХ l<ош,гiВ вiдповiдаЮть виписКам банкiв iu oun"' бухгалтерського облiку. IJпорiвняннi з 3 1 , 12.201 8р. вiдбулось збiльшення грошових коштiв nu .uir"y лurу.Bci активи вiдобрахсенi у фiнансовiй звiтностi в цlлому лостовiрно та в повнiй Mipi вiдповiдно доМСФЗ, вiдtlосно Тх визнання, класифiкацii та оцiнки.

ЗОБОВ,ЯЗАННЯ
Поточнi зобов'язаНня ФондУ за товари, роботи, послуги станом на 31 . 12,20l9p. складаtоть 1 2 тис.грн,;
розмiр поточних забезпечень у розмiрi 22тис,грн. представлений резервом на проведення аудиту
рiчноi фiнансовоТ звiтностi.
Bci зобов'язаннЯ вiдобрая<енi у фiнансовiй звiтностi в цiлому достовiрно та в повнiй Mipiвiдповiдно до МСФЗ вiдносно ix вйзнання, класифiкацiI та оцiнки.

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК
За результатами дiяльностi за 201 9 piK Фонд мас збиток у розмiрi 1 з24 тис. грн. Загальний розмiрttерозполiлеllого прибутку станом на 3l. 12.2Оl9р. станов иrь 2 758 тис. грн.

BAPTICTЬ ЧИСТИХ АКТИВIВ
BapTicTb активiв визначасться з урахуванням вимог Рiшеrrня нкI]пФр вiд З0.07.2013р. Jфl3збкПро затВердженнЯ ПоложенНя прО порядок визначення BapTocTi чистих активiв iнститутiвспiльногоiнвестування>. -Г---- 

-

BapTicTb чистих активiв IспIФ коТп Валютний)) станом на З1.12.2019р. складае з1 4ззтис, грн, BapTicTb чистиХ активiв у розрахунку на один iнвестицiйний сертифiкат - 1 1З,54 грн.

YKpaiIraOl033, м,Киiв, вул. CiM'T Прахових, 27, оф, 5;

l]о"j*олР_.:9 Iqi суб'сктiв аудиторськоТ дiяльносii та аулиr.орiв l 525
I(ол еДРПоУ 2426з164
тел./(lакс (044) 289_5З_80; 289_55-64
епlаi I : director@seya,coI,]1.1,1a



СклаД та структУра активiв, lцо перебуваю,гЬ в портфелi ICI]IФ кО]'ГI Валютний> вiлповiлаlоть
вимогам законодавства Украiни,
I]итрАl-и
СУМа ВИТРаТ, ЩО ВiДlПI<оДовусться за рахунок ICI вiдповiдас вимогам закоrIолаI]ства.

мIIiIмлJILниЙ розмlр Актиl]Iв
РозмiР ак,гивiВ вi:tповiдаС MitliMa.llbHo визIlачеНому законодаI]ствоI\{ розмiру.

систЕмА l]нутрIшнього контролю
TOI] кКУА ко]'П KAIIITAJI) створена система вну,грiшrlього KoIITpoJIIo, яка дозt]оJIrIс скJIада.ги
cPiIraгlcoBy звi,гtriсть ФоrIдlу, пl.о не мiс,t,ить су]1 свих l]икривлеIIь вltаслiдlоt< tttахрайства або
IloM иJlоI(.

Ау,lll,r,орами rIe були irrен,r,ифiковагli виt<ilиl]JIеII[Irl t}iiгlaltcotзoi звiтlrос,r,i Bllac:tiдot< Lлахраiiс,гва.
l] I(yA с rзrrу,грiruнiй ауди,l,ор, який пi/lпоряI2.1I<овусться Загальltим зборам учасниrсiв -r.a с
IIезаtJIе)l(lll,tм Bizt yttpa;з.ltit,tc1,1(oI.o гlерсоliаJIу. f{iялt,Itiсr,ь влtу,грitllllьоr,о ауllи.гора вiлпоrзiдас
[lолох<еttltIо гIро слуll<бу вгtу,t,рirшгlього ауl{иту (кон,гролrо) 1,оВ кКУл ((O]'lI КдГII'I'лJI),
за1,1]еl)/l)I(е}Iого Загальгllами зборами учасltlакiв rзiд 27 .02.20I9p. (IIpoToKo.rr N! 169), с
сис,l,смalтичItоIо та вi/iповiдас вимогам законодаI]ства.

лоп oMIH(IiA IH<DoPMAIdlя
IFIФoPMAIllrI про IIов,я:]л[{их осIБ
I lов'язztttими сl,ороIIztми Фоtt2цу с:
tоридlи,tгti особи;

-Закlэлt,ге акцiонерне 1,овариство ко'ГП (Dанд МенедlIсмеttт>
-ArtцiorreptIe,говариство кОТП Банк>
фiзичIri оооби:
-чJlсIIи I,-Iriглядоtlоi радlл,
-/{ирскrliя I(YA,
-tt<lca/]otзi особи засI.t()вlIикiв-tори2lичt,tих tэсiб I(УД.
Q)clttll llроl]о/{иВ tlttcpatliI з ttоlз'язаllоtсl особоtо A'I'KO'I'lI ijztHt<l> }la заl.аJILlIу суму 20,8,гис, грrr.

IIo/{Ii IlIсJIя лАти БлJIАI{су
в IсlllФ ко'I'П I]а;ttо,ггrий> були BillcyTHi полiТ Iric"lrtl /iати балалtсу, яllti могли б вtt.пиItу.гt.l t,ta
IIоказI,IиI(и фiгrагrсовоТ звi.гrlостi о.ганOм riа 3 1, 12,2019р.

IIlФормАIII,I пl,о ступIIIь ризику
I]iдповiдriо ло Гlолоlttсння Щодо прудетlцiйних нормативiв rrрофесiйrrот дiялыlостi на rрондовtlму
риllку та RимоI, llo системи упраlзлiнrIя ризиками, зас,госуваIIIIя прудеttlliйrтих гIорма,t,ивiв дрrя ICI
tre lrередцбаtlелlо.

oCHOI]HI вrломостI про лу/lиторську ФIрму
Ayd,ttпtopc:bKct пеllевiрt(а (J-I,ll(Olralla товдриством з оБмDкIiною вIдповI/!лJIьILIстIо кллн
кСliI4Я-КIРпLдудиТD, ,ltce Btlecelto dо Per:cttlpy ctydumopc:btcux фiрм tlla сOlс)utllсцлiв ЗСt ttOЛ,tePrlLtt l525.
КоО С/tРПОУ 242(l3]б4.
T'()I] кдlltt ксtiЙrl-кIРtЦ"ДУ/lI4l',, з(.lJ)eC(:l11p()Bctttr: 29.03. ]99б р, Мос:tсrlсзсl)li()t() |)clй()ltttoto с)еllэк:сlвtl()l()
( t|)д l i t t i (, t t l l ) ( l l 

I 
l (_, l( ) J\ l. /{ t t c,tt t t,

Д4iсllезttахслОэtсеt-tttsL TOIJ KAslI] <сliЙrI-кIРЦ]-ДУДИТ'),; ()tOзз,,ц,t. [{tti,B, вул. Сiл,t'i'Пра.rовuх,27, ocll. 5,
пtеtL./Qlакс: 289- 5 3-В0, 289-5 5-б4.
Свidоцпtво tцlсl сlidпсlвidttiспl.ь сuспlеfulll Kolll1lpolllo stкоспti N9 0570, BuOatte дIIУ BiOпclBic)rtc_l с)о pitt,t,ettttя NЬ
,J l9/4 Bid 24^ l2.20l 5р, (чt,ttttlе do 3 ],12,2020р,).

Украitlа0l0З3, пл,I(иТll, вул, CiM'T II1lахових, 27, o(l, 5;
I loMcp в i'eco,t,;li суб'сtсгiв ауllи,горськоi лiяльltосr.i .га аули горiв l525
l(ол CilPI К)У ?,4263 l 64
гсll,/факr: (044) 289-53-80; 289-55-64
епtаi l : d i rесtоr@sсуа.соll1, 1,1a
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Ауdum фiнансовоt звimносmi зdiйснювався ауёumорською zрупою у склаdi 2-х осiб пid керiвнuцmвом
незсUлеэrсноzо ауdumора Зацерковноi т.м. (номер в Рессmрi ауdumорiв 100s57),

OCHOBIII ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НД ПРОВЕДЕННЯ ДУДИТУ
Ауdumорська перевiрка зdiйснювалась на, пidсmавi.Щоеовору м 28l0/1g-2 вid 28 асовmня 20t9 року з
09,01,2020p. по I 1.01.2020p.

Партнер iз завдання

Генеральний директор
тов (ААн (сЕЙя_кIрш-. Здорiченко I.I.

дАтА склАдАннrI Ау, * 1 1.01 .2020р.

i:;*,H*S

,_ aк:::] 
l Ite |1тй фi ка цiИНИ И

,-,л,. *uЁ zд?,QЗl9+,_\,. кОд еч4чч,,.,.".,"rS_

,&\

YKpaTHa0l033, м.I(иi'в, вул, CiM''f IIрахових,27, o(l, 5l

l_Jоr?.-влI].::тцi сф'сктiв ay.шtrr.opcbKoi дiяльrrосii та аулпr.орiв I525
Ко,ц СЛРПОУ 2426Зl64
,tсл,/(lаt<с (044) 289-53-80; 2ti9-55-64
еmаi l : dirесtоr@sеуа,соm. uа

?>ff Зацерковна т.м.



додАтки

У Kpai'ltaO l 0ЗЗ, rur. I( пi'в, Bylr, С iM 'i' I Ip axtl в rlx, 2 7, о(|). 5;

|]омс-1l 11 
Рессцli суб'с:ктiв ayлltto;lcl,Koi.ttiлllt,lrocti гtr lrl,ли.r.орiв l525

l(o1t C/[I'l lOY 2426Зl64
гел,/(lакс (044) 2lJ9-.5З-tl0; 289-5 5-64
спlаt I : d irесtоr@sеуа,соll1.tlа



{ата (piK, мiсяць, число)

Пiдприемство

Територiя

Iнтервальний спецiалiзований паЙовий iнвестицiйний фонд "ОТП
Валютний" тоВ "кУА <<оТП Капiтал''

м. КиiЪ, ГолосiiЪський район
ОрганiзацiйнO-правOваформагосподарювання Пайовийiнвестицiйнийфонд
Вид економiчноТ дiяльнOстi
Середня кiлькiсть прачiвникiв 1

Управлiння фондами

АДРеСао ТеЛефОН 03680, украiъа, м. киiвп вул. Фiзкультури,28 (лiтера ,,д,,), (044) 492-34-69
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (oKpiM розлiлу IY Звiry про фiнансовi результати
(Звiту про сукупний дохiд) (форма N 2), грошовi показники якого навOдяться в гривнях з копiйками).
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансовоi звiтностi

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на 31 грчдня 2019

Керiвниlс ТОВ "КУА "ОТП Капiтал"

за €flРПО

за КоАТУ
за копФ

за

ниR дирЕктOр

Сги il-K lрш-Ачдит "

ЕiнЕ Ёl

l капlтальнl Iнвесl,и

ншi необоротнi активи

II. Оборотнi активи

за виданими авансами

числ1 з податку на п

l та 1х еквlваленти

аюиви, утримуванi для продажу, та групи

I. Власний капiтал

lсlинии /lохlд

ении капlтал

II. Щовгостроковi зобов'язання i забезпечення
.lelti податковi зобов'язання

i зобов'язання i забезпечення

ншt поточнi зобов'язання

язання, пов'язанi з необоротними активами,
муваними для

Головний бухгалтер ТОВ "КУА "ОТП
Л ]ll:i|,ll]:i::].Ula

3дорlчЕнк0 1.1

:j:
] /

Актив код
Dялка

llyHKT
п пимiтпк

На кiнець звiтного
пепiппч

tla початок
зпiтнпгп прпiп пч

2 3 4 5
l. tleooopoTнl активи

1000

l0lэсновнi засоби
1а нерухомlсть 1015

)трочеIt1 податковl активи
l 090

сього за Dоздiлом l

cnlUl ь J4 рчJр4л}l1к4лlи.
1 130 7 .1.1. 2

з оIоджетом l 135

)olTopcbкa заOоргованlсть за розрахунками з нарахованих дохол 7. l. l.
.нша гIоточна дебlтоDська забоогованiсть
lоточнl фlнансовl tнвестицi I 1,) зl з1

Ic
PaxvHKI.i в банках l0]'сього за Dоздiлом Il 3| 46,, 31

1200

Баланс I300 3| 46i зl26,,
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!ara (1liK. мiсяць.,tисло
оди

2020l 01 l 0l
352900з9за €ЩI'IIОУ

фонд "ОТП Валютний" ТОВ "КУА (ОТП

9

пайовий iнвестицiйний

Капiтал"

(найменування)

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

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
Код

рядка

ПуIlкт
ttримiтоlс

за звiтний
перiол

Ja аI]алогlчнии

rTерiод

попередI]ього

,z
J 4

Чисr,ий дохiд вiд реалiзачii прод),кцiТ (ToBapiB, робi.г, послуг) 2000
обiвартiсть реалiзоваlIоi продукцiТ (ToBapiB, робiт, послl,rJ 2050

Валовий :

прибуток 2090
збиток 2095

Iншi операцiйнi доходи 2 20 7.2.2. lз8
Адмiн iстративнi витрати 2 з0 7.2.2. (3 88) (з95
tsитрати на збут 2 50
[ншi операчiйtli витрати 2 80 18
Фiнансовий результат вiд операцiйноI дiяльноiii:

прибуток 2l90
зоитоI( 2|95 (250 (41з

сход вlд участl в капlталl 220о
ншi QliltaHcoBi доходи 2220 7.2.2. 2,297 2 09з
нш1 доходи 2240 l.,2.,2. 69 2l0 40 784

ФtltaHcoBi витрати 2250
Втрати в1! учзg11 l] капtталl 2255
IIml витрати 2270 7.2.2. (72 58 1 (42 479

2290
зOиток 2295 1 з24) 15

Витрати (дохiд) з податку Ila прибуток 2300
Чистий фiнансовий результат:

прибуток 2з50
зЬиток 2з55 1 324 (15

НайплеIлування показ1-Iика
Код

рядка

Пункт
примiток

за звiтпий
перiод

Ja aнaJl(Jl tчllии

перiод
попереднього

nnKv
2 J 4

эоцiltка (уцirIка) нооборотtlих активiв 2400
Щооцiltка (уцittка) фiнаtlсових iHoTpyMeHTiB 2405
[нший сукупний дохiд до оподаткyвання 2450
Iодаr,ок на прибуток, пов'язаний з iнпlим сукупним дOхолом 2455

!нший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460
укупний дохiд (сYма рядкiв 2350, 2J55 та 24б0) z465 l 324 15)

II. СУКУПНИЙ ДОХIД

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIИНИХ ВИТРАТ

дирЕктOр

кYЁшi_9шд fftпiтал,, Меясенська Н.Л.

Андрiснко €.О.

Найменування показника

,ЩUЬ,Ы'llотп капi

)



Пiдприсмство

,Щата (piK, мiсяць, чrлсло)

r за сщрпоу

Iнтервальний спецiалiзований пайовий iнвестицiйний фонд "ОТП Валютний" ТОВ
"кУА коТП Капiтал"

(найменування)

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

х коштlв у результатl операцlино
Надходжелtня вiд:
РеалiзацiТ продукцii (ToBapiB, робiт, послуг

чання на оплату aBaHclB
чання на оплату повернення aBaHclB

у результ
вlд реалlзацll: ,

нансових iнвестицiй

ння вlд отриманих:

итрачання на придОання:
нансових iнвестицiй

х коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльност

мання позик
ншl надходження

Викуп власних акцiй

истий рух fрошових коштiв за звiтний п
шок коштlв на початок

ив змlни ваJIютних KypclB на заJIишок коштlв
в на кlнець

Керiвник ТОВ 'IKYA "ОТП Капiтал"

Головний бухгалтер ТОВ "КУА "ОТП Капiтал

Меженська Н.Л.

Андрiснко €.О.

Г гнгрАльниfi дирЕктOр

"дАН " Сt и t] -tt lр ш-Аyди т "

3дор.lчЕнк0 1.1.



--
::
=j]:

Пiдпрl,tсмство

!ата (piK, мiсяllь. .tl,tсло 2020 l 0t 01
з52900з9за С!РПОУ

IllTcpBa.llbпllti спсцiалiзоваItltli пal'ioBltl"l illвестllцil"tппl"l фоп;r "ОТП Валlо,1,1lпl-t" ТОВ i'КУД <OTII
Капiта.ц"

(наtlменування)

Звiт, п ро в.паснпl"l капiта.п

за 2019 р.

Нерозподi-
лений

прибуток
(непокри-

тиIi збпток)

лtлшок на початок

змiна облiковоi полiтиltl,t

(1б9 065)

В 1.1пла,ги власIlикаNI (дl rвiде

llшок на кlllець

Ilшок на початок
орIIгуl]аIlltя :

зtrлiна об.пiковоi полiтикl,t

lllllt залпшок tta

IншIlli сукупнlll"l дохiд

IIJIа,ги власIlикаN,I

шок lla кlнець

Керiвник ТОВ 'IKYA "ОТII Капiтал"

Головний бухгалтер ТОВ "КУА "ОТП

дирЕктOр

-t{ trш-дчдит "

.lчвнко 1.1.



Примiтки до фirrансовоi звiтностi IспIФ "отП Валютний" ТоВ (КУд коТП Капiтал>
за piK, що закiнчився З 1 грудLIя 2019 р.

Пр ам iпtкч d о ф iH а tt со в ot з в iпtн о сmi
IH m ер в ал ьн ozo сп е цiал iз о в ан о zo п а йо в ozo iH в еспt u цt йtt ozo ф он dy,, о тп В ал ю пut u й | |

тов ккуА котп Капimалу
за piK, u4о закiнчuвся 31 zруDня 2019 року

1. Органiзацiя.
1.1. Основпi вiдомостi про Iнтервальний спецiалiзований пайовий iнвестицiйний

фонд 
оооТП Валютний" ТоВ (кУА (оТП Капiтаm>
Iнтервальний спецiалiзований пайовий iнвестицiйний фонд "отп Валютний,, тов

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

Фонд створено за iнiцiативою Товариства з обмеженою вiдпов!дальнiстю <компанiя з
управлiння активами коТП Капiтал> (надалi- Компанiя з управлiння активами КУД).

Вiдповiдно до п. 1 ст. 43 Закону про ICI бу<галтерський та податковии обпi* о*рuцй
i результатiв дiяльностi iз спiльного iнвестування, якi проводяться ltомпанiею . y.rpuuni"rro
активами через Фонд, здiйснюсться компанiею з управлiння активами окремо вiд облiку
операцiй та результатiв ii господарськоi дiяльностi та облiку операцiй i результатiв
дiяльностi Фонду, активи якого перебувають в iT управлiннi.

/il,

OcHoBHi вiдомостi про Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
<<Компанiя з управлiння активами (оТП Капiтал>>

компанiя з управлiння активами створена вiдповiдно Закону Украiни <про
господарськi товариства) та Закону Украiни <Про iнститути спiльного iнвестування>.

Itомпанiя з управлiння активами, iдентифiкацiйний код Лъ з52gOOзg, зареестрована
ГолосiiвсЬкою райоНною У м. Кисвi деря(авною адмiнiстрацiсю 26.07 .2001р. НоЙер .un".y 

"€диномУ державноМу peecTpi юридичнИх осiб та фiзичнИх осiб-пiдПрrurцi" .rро .rроu.д.,r"п
державноiреестрацii: 1 068 l02 0000 020503.

КомпанiЯ з управлiннЯ активамИ була зареСстроваFIа у якостi платFIика податкiв у
державнiй податковiй irrспекцii ГолосiiЪського району 27 .О7.20О7 р.

компанiя з управлiння активами була зареестрована платником податку на додану
BapTicTb з 2З,09.2011 р., iндивiдуальний податковий номер з529ооз26550.

основним видом дiяльностi с професiйна дiяльнiсr" *rа фондовому ринку з управлiння
активами iнституцiйних iHBecTopiB (дiяльнiсть з управлiння активами).

1

1.2.

про Фонд:н

Повне найменування Iнтервальний спецiалiзований пайсlвий iнвестицiйниИ фош
"оТП Валютний" ТоВ "КУА (оТП Капiтал''

Вiдомостi щодЬ внесення
iнституту спiльного
iнвестування до СДРIСI

Щата видачi свiдоцтва про внесеЕня вiдомостей про фонд до
Ресстру - 24.07 .2015 р.
Номер свiдоцтва про внесення вiдомостей про фонд до
Ресстру - Ng 00З28

Реестрацiйний код за €ДРIСI 22400з28
Тип Фонду Iнтервальний спецiалiзований безстроковий
Вид Фонду СпецiалiзованиЦ фо"д облiгацiй
Строк дiяльлtостi Фонду необмежений

Поточний рахунок
UA903005280000026507455000 1 1 6
в АТ,,ОТП Банк", м. Киiв, МФО З00528

:



, 
Примiтrtи до фiнансовоi звiтностi lСПlФ "ОТП.Валюrп11', ТОВ кКУА

за piK, що закiнчився 3 1 грулня 2019 р.

Види дiяльностi за КВЕЩ 2010:
66.30 - управлiння фондами;
64.30 - трасти, фонди та подiбiлi фiнансовi суб'скти;

пенсlиного

забезпечення), н. в. i.y.;
66.11 * управлiння фiнансовими ринками;
66.19 - iнша допомilItна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг KpiM страхування та

пенсiйного забезпечення;
1о.22 - консультування з питань комерчiйноi дiяльностi й керування.

Мiсцезнаход}кення КУА: 03680, м. КиТв, вул. Фiзкультури, 28 (Лiтера (Д)).

Телефон: (044) 492-З 4-69

С айт : http : //ц,r.r,r,},. otpcapita l . с о m, u a/rrac/

[:inr ai I : qац!аl@аФЬддkýащда

Iнформачiя про засновника Компанii з управлiння активами:

:
=

Повне найменування
юридичноi особи або

прiзвище. iм'я. по-
батьковi фiзичноТ особи

Закрите аttцiонерне
товариство <ОТП Фанд

Менедлtмент>

.Щля фiзичних осiб -

реестрацiйний номер облiковоi
картки платника податкiв*; для

юридичних осiб-резидентiв -

iдентифiкацiйний код юридичноТ
особи; для юридичних осiб-
нерезидентiв - iнформацiя з

торговельного, судового або

банкiвського реестру вiдповiдноТ
краТни про реестрацiю такоi

юридичноi особи

котп Капiтал>

Мiсцезнаходження
юридичноТ особи

1134, Угорщина, м.

Будапешт, вул.
Вацi, З3

0l03З, Украiна, м.
Киiв, вул.

Жилянська,43

вiдповiдальFIими за фiнансово-господарську дiяльнiсть та складання

звiтностi Компанii з управлiння активами в звiтному перiодi були:

- Генеральний директор -Метсенська FI.Л.

- Головний бухгалтер - Андрiснко С.О.
КiлькiстЬ працiвникiв за штатним розладом станом на 31 грудня 2018 р. складала 23

особи та 31 грулня2019 р. складала 20 осiб.

лiцензii та iншi дозвiльнi документи Товариства з обмеженою

r
р

вiдповiдальнiстю <<компанiя з управлiнrrя активами (отп Капiтал>>

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

фондовому ринку на право здiйсненtля професiйноi дiяльностi на фондовому ринку -
дi"rrurrо"ri i управлiння активами iгtституцiйних iHBecTopiB (дiяльностi з управлiння
активами) cepii ДЩ Nь 075876. Строк дii лiцензiТ - з 29.09.2012, необмеrr<ений.

СвiдоцтвО Щерхсавноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку про вклIочення до

державноГо ресOтрУ фiнансових установ, якi надають фiнансовi послуги на ринку цiнних

Частка в

статутному
капiталi, О%

фiнансовоI

1.3.

01 _1 0-043959

Акцiонерне товариство
коТП Банк>

21685166



Примiтки до фiнансовоi звiтностi IспIФ "отП Валютний" ТоВ кКУд (оТП Капiтал>
за piK, що закiriчився З 1 грудня 2019 р,

паперiв вiд26.10,2007 року, реестрацiйний М 114В;
свiдоцтво про членство в Украiъськiй асоцiацii iнвестицiйного бiзнесу (протокол J\b241-
0/07 вiд 04.09.2007 року).

2. Економiчне середовище, у котрому Фонд проводить свою дiяльнiсть.
Клю,lовi ]l,f0вtенти 20Ig року9 прФгнO:iп ýа 2fi20 piK та ýIpirпyшteýHя Ксlмпажi'f з

yrBpaB.;rimlýfi ,ёкт,Itýilý{и, щt} стOсук)ться м*ЁiбутrльOt,о Blljl}Il}y l.ta фiшаксlову звi,rl;iст,ь.
УкlэаТна впOвнOно i::{e у 2а20 р, оскiльlси п{аi(роеi(Oнсlл,liчна ситуац]я спрr,iятлива

lla*,ti;lbltl.r. nactti,шbK1,1 це ý,Ioiltjlpll]o в тешерiшttiх yntoBax: :]рOс.га!lш" *ос,пr,ruчlr.и :]аJIишас,l]ьсr{ l]
fuie}Kax 3,4%, сlriввiднt-lшеllttя борr'У да ВВП r*аб;Iихtветься до 1эiвtля }{ихiчого за 50О/о,

лефiцит потOtIного рахунку ]знизLlвся до вiдносно бOзпе.lного рiвня - з% вiл I}[}]I, а
гриRнЯ :зь,ri1,1нилаСя найбiльШrе с]ереД ро:}RLIткOвих кlэruн. у 2020 р. :зtrвн|lltнi уплови }.{ох{уть
rlОr'iРШИ'rИСЯ: ГOJI0}3IТi РllЗИiси ttclB'я:lalti :з уrlовi;tыtеuняý{ cBiTtlBcli' etccl1;clпtiltи-,r,o 1np;ourrr"
вiйuапtи. ВРахов1,1сlчи ýевизIlа,tелIiс,гл, iз рефорrlrаý,tи в башкiвсько]\{у ceд16pi, досяr.лlенл'я
HoBoi угодИ iз МI}Ф виглялае далекиМ л0 завсрпIOння. А, BTi1.l, iнвестори продовж}тоть
вк-rrадатI,I коL}Jти в yKpaiHcbKi облiгаrriТ, якi пропонyк)ть привабливу дохiднiсть в уý{оRах,
ico;rl,r iшвесlт,ори шOjIIок),lъ Hit лохiд.riсть lla свiтirви.ч фitrансових pиirцax.

fiерiхсавллИй борг: Зшиittl,g,1,6gя. а"це все ще пеобхiлл.tа rtiлтримка вiд мЬкнарOдн}Iх
ПаРТНеРiВ. l.{ЬОГОРiЧНе змitднення гривнi на 1.9% допо*Ьrпо YKpaTHi Йrччrr"
спiвв,iдноПrеннЯ боргУ до l]BIl ло 50% на K,iHcllb 2019 р' з 61% У 20l8 р, I,"Iiстl,пного року
сlriввiднЬШеuня, il,toBiptlo. з}IизLtl]ься лtr 47%" що N{g11(е стати найбi;rьш *u"дпrпп
зни}t(енI-lям борговоr,о цаваilтахiе}l}lя серед шорiвшrованих з YKpaii1olo KpaiIl. Виrr.шати з;t
державниП,, ва.тютниМ боргоr.t залI,IпIаюТъс,я на BI{cOKo:\{y piBHi: ýi9 млрл та $б.tl млрл у 2020
р. та 2а21 1э. вiлповiдно. Спрт,lятлFLва ситуаrдiя 

"о 
p"rruo>i та виссlкий зовнililнiй попLlт на

l,ривllевi tlб:rir,ацii BltyrpimtTbcii дерхс;rвlлоТ шOзики (ллааалi- овдп) можу1ь до:]IзоJIити
урялу ltрой,rи 202а р. без rIiлтрипrки МВсD ,ta iнши,ч л.tiiклlародлlих крсли,lорiв, до T,oI,o ж lle
скороLIуюЧи сутт€IJО l,tiжнаролНi рсзерви, ()днаК необхiлнiСть виIтлатити ýi8 furлрл у 2()21 р,
та ри:]иК псlгfurrllонНя HacTpcliiB на свiтових рннках усе fi{o вимагають вiд урялу дOсягнення
шовtri угOли iз МВФ.

fiержавrrнtЁt борr,: В очiкувалtнi бi"цьшrих iквесr,ищiлi у OвдtI. у 2019 porli irrоземшi
iнвестори збiлr,пrили Rкладсння в yKpaiHcbKi OI}fiI I на 109 ]\,tлрд грн до 1 I б млрд, з як!lх
] 14 млрД гр}I С гр}tвневиМи облiгаlliяпти. l[i iHcT;ryb,teHTl,i,,cTil-rlll п;элtвабливиь{и завляки
висOким вiдсOтrссlвltl,r 0,гi}l]кам, шсiiv'якшеннк} ý:Itll.Iellit]]HOi rrолii:ий, мiц1tiй г,ривлti та
очiкуваllllяшl itlBecTopiB щодо IIродOвжеlrrlя рефорп,r lloBooбpzurttM керiвжиц1воN{ Kpaii.rIt,
lLрозора боргrэва полiтrтка MiHicTepcTBa фiнансiв та вiлкриття п.tiжнародноli роrlrоrу"оооо-
tсл,iрингсrвсri систе;ии к Сlеагstrsаш> у TpaBHi 2019 poicy щЬ бiпuur. :зб,iлыпила приваблив,iсть
ц)и]]нев0I,о боргу.

К;lхочова cтal}Ka {dýY; flола.шьrrrе :}ntp{iк8rlt{rl. Нацiоха;tл,лtий баrлк Украiilи (надzuri-
L{Бу) провOдив дуже жорстку гропIовO-кредитну полiтикlr. У реально.оу *rporneHi ставка за
ocTaHHi l8lяiсяцiв була виirlе ?%,. Oчiкуетьсlя, пitl [,:lБу п,IО}ке знрtзити к"r1IочOву ставку л0
10j% дсl кillця 2а2а р. Pea.lrыla вiлсоткова, стаl}кit:]}tи:}и,гься до 7а/о до кitlця 1 rсваlэ,галу i020
ро{tУ та до 5О/о До кirlця 202а р.. якщо trсlрiвttяти з 7-I0Yо у riерiол дуже }Kopc.1KoT
h,{онетарноi, полiтрlки в 20l8-20l9 рр. 'L*акип,i чино;\,r, rlентральний банк час.гкOво наздожсне
хвилк):]них{еIJня вiдссrткових стаROк бiлыlliсткr т,iентральнтtх банкiв розвиткOвLIх крнн,

ýаrrrсря: Реtсорляlиii жряабутоrс, Кtllэlrоративlrе rфелитуt]а}лня скOротиJIOся па 7.ЗYо у
itct,lB,ll,ti, змеýшиJIися обояr,и як IривIrевих. ,IaK i ва,rrlо,глlих lropTc}eLriB. Найбi;rьшЬ
скорочення спостерiгалося в категорii росiйських банкiв з дер}каRнI{п1 капiталол.t. За ocTaHHi
12 ruТiСЯrliВ ОЛИН З ниХ А1' (В'I'Б} - cтilв ноплitтOсlтроь,{о}кним, .i iншlий д1
<<Проп,riuвео]:баlttс>> - з}Iatчно cKOpOT}tB ба.lrанс. Обr,lдваt :зуlolgl]]4Jlи :змеI1шенпя I]aJIg]]иx шi1:]ик.
Реш,t,а бallKiB з il-tозешttlлtм каIti,rал.ltо]\{, зокрема АТ кУкрсиббаллк>, лТ <лва:iь Балtк>,rа дТ

:_: (j
:
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за рlк, що закlнчився 31 грудня 20i9 р.

кСi,гi Б;iнК), таit0Ж :]j\4elIШItJlL1 своi iсрели,ilллi лopr:tjle;ri. З ir,rmorrl боttу, баt*ки з укlэаtнсьltltlr
Katti1.3;iottц (як rtрива1}tим. T,tlK i державл,tIллt) лlезллачлtо зд.rillrT",tl.t обсяr,и crioix trop,rфe.lreti за

piK.

l,{e1!:irщ,T,п,,iltвiлностi наприкiнцi 201В року став I]loKOt1,1, який сприtlllнив р1:}ке :}рOOтitння

ставOк корilgратив}iо10 кI]едр1l]увari{fiя, Знихtеtлllя ilб"ltiltclBoi стitвки суiIровOджуt]аjl0ся

,rn"rr,*runn"on цiil r.ra бiзIлес-ttсlзики, ,YOча. й з деяким вiдставаrltlяlп,t, Очiку{:.е{0. що в 2020 рочi
валовi т{орпоративнi к:редити :зрt]стуть на 10'% :завдякu зростанню попиту на FIих, оскiлькr,l

нихс.ri стаRки д0:]вOлять зlэобl.ттlл бiльпli проекти фiнансовсl вигiднипти.

У бi:iьшосr:i банкiв ноlr.r:t}елi BaJIIотýиx ш0:]i{к скOро{t,чIOтьсlя, tlclciJtbiclt баrнки не },{а}Oть

дос1а,.гýьOго а.ше,гиту л0 ýих. Oлlltttr,t :з вилlя,rкiв зростаIlшя кредитiв с] шроекти з

вiдновлюВаноi енерГiТ, lLозикlТ в iнозоптнiй валютi суб'сктаrьТ вIтробництва елOктроенеtrэгiТ

:зрOсли на 2|Y<,. YtcpaiHcbKi банки ма.ти шIе 0лрrн рекOрлний 1эitс :з поглялу 1rентабельнсlстi..

tlctti;rbtclr iхллiй ti.riKyBal1llil trpибyTcltc шере]зиlIl.Yс 60 пlлрл t,pll, Завдяки l}цa{{!iOмy рOсту

сшонtl1l}чgl.о креллI1},ва}Iня ,t,a вiдсутжостi виссlких l]ll,lpaT lla резерI}уваI,IIIя, якi баllками

булl1 :зробленi В l\{инулOh{У, вони h,-тожуть о.liкувати, пtо 2020 р. також бухе прибуткови]\,{,

адхсе iiлдекс спохiив,lих HacтpoiiB сягнl,в ре}iорДу :за ocTirHHi 10 poKiB. Хоча [.LБУ почтлнас

lrрилiляr:iл бiльше уваI,и 1эоздрiбlrому крелrrrуваtлшIo, украiшський pltнrx< усе ще i]}IахOдиться

за рiк-д*а вiд рiвrrя nn*".r*nnoc,ri, КоршоративIlе крели,r,у}заI,1}{я шl]одов}к,vс стаI"uува,,rи. i
обсяг валового портфеля корпоратиRнI{х креллtтiв зменlIIився на7,3('/о р/р у жовтнi, 0днак

:знLDхення вi,лсотlсових ставOк пOвиЕнil :}абсзпечити, зрOстilння r{{)РП{)Р&Тивного

креди1уваI{}Iя л0 1оИ У 2020 poui, tlсttiльки пOпит Ira кредI,{llи зрос,гilтиl\,tе.

ErtortolriKa: Краrце очiкуван*ь. EKoltotvtiKa YKpailll,l зросJIа бi.liьше llt>lc на 4о/а g 2-3

кRарталах 2019 poKlu, перевI-iпIивIlIи консеноус-прогнози. Ilайвиrций з 2008 року piBeHb

спO}кi{вчих HacTpoi,B, :зрOстання заробiтнсli плати та розлрiбного кредитування сприяють

tliдвищеt1л1}g спOiкиl]цого IIошиту --- KjI[очOBoгo рушiя yttpait*cbKoi еtсоllсlпцiки в 20l9 2020

рр. Волл.rочас шоr,iршел.Ifiя ситуацii lla свiт,tэвих сирOвиIruих рt{шках IIегативLIо вIIJ]иI]ас на

1rpo*ru.rooc виробниtlтво i,, iMoBiptlo, така сuтуацiя :збережеться ь 2020 ропi. Itpin,r тOго. усе

ui. висоiсi RиплатL1 за :зсlвнitllнiрt боргопл стриfurуRатимуть ]\,Io}ItjII,LBOcTi УРЯДУ ПlОД0

сТип,IУ]IIоВаIIllя 0шOжИвтIOгО та itrвес,гИцiйноr,О ш0IIиту. Нихt,ri сiбсяlт,r трilfi:rи]у росiйськt-lгсl

iIр}lродIIого I,азУ дOдаткOlзО стр{.1ý{уваl,им,чтъ I'elvIIi}I рооту. Ми очiкl,сfuIо" що зростаI{!lя

е*онопtiк' уповiльниться дс} 3.2% у 2020 роцi зЗ.6Yо у 20] 9 poTli,

},нфляitiя: Наб.прIзиЛасfi л0 lti",ri },iБУ. IнdlляцiЯ упсlвiльнитьоя лi.l 4,9ollHa кiнець 2019

рOку заIздяttи си;tы,liЙ гривлti, ýи:}ъким свiтilвим цiшам rla rlаt},rу й r,rз ,га ЧИI\,IаJIOМу ]]p0xta!0

..p"oun 
". 

У 2а20 роцi лiизьrсi цiлли Ёа енергошосiТ разошt iз хсорс,гкоiо фiска;rыtоtо llo"lriT,иKoto

та гJсе IIIS Rисок}Lми вi,дссlтltgвими cTaBKaT\{}i продовжать стриl\,Iувати зростаннrт споживtIих

цiн. 0.riKYBaHe :ltvtillHeнHя гI]I.IвНi в l-го пiврiч.ri 2020 iэоlсil пORрtнно lцо бiльпlе упtlв.iльн1,1ти

irлфляцiкl, Водltil.лас шоl}итив[лий е(lекr:вiл зллiцллешця itypcy гривlli в 1-rrl rriврiч,,ri 2020 рtlltу

ý{ох(е с,rаrи UеГаl'иВIлил,t у 2-r,о шiBpi,r.ri 2020 pclKy, Kojli{ ttaцiotta^;rbl{a l]ajIlo,i,a iIOчllе

слабпrати. Iнrпими проiнфляцiйнl.тми ризикаN,rи е сильнiпIий спожт,lв,Ilтй попит, гiрirrий

уlrохсай сiльсъlссlгtl.полuр*поI пlэоддукцii та виrцi, Hixt п.tи ci,liKye]Mо, l1il+и ва HadlTy. l3a

пpOI.1{0:30i\,{. irлфляцiя буде бJlизькOю д0 5.За/о па кiuець 2020 року,
Г[о,гФ"Еtхвtлi ;1ахуtясэхс: Скоtrэочешлля лефiцш,i'Y. Сшрият:tивi свirовi цiltрt l,ta сировиIlу,

рекоlэдний урожай зерноRих та зростання грOIповi{х переказiв допомOглИ УкраiЪi

*nopbrurr" д*Ф;ц*, пOтOчног0 рахунку до 2,7% вiд i],BlI у 2{}19 1rоцi. |.lогi;эшlення ситуаilii
lra свiтовик риlлкzlх 1]а :}меншеllшя лOхOлУ вiд 1ршrзиту гitзу llризl}елуть лr> рOзширен}Iя

дефiци1у rro,ao.rrroгo paxytrкy в llo,railra.rrыloý{v виражеrrллi, аJIе заl]дяки poc,ry eKollt,lMiKи Birl

3алиillиться rra piBHi 2.1% вiд [}I]Il i ъ 202{} роцi. [1езвшкаючи на пеRне розширOння
лефirдлiту, 1р"*rrо пOвинна заrсiн.тити 2020 polri на piBнi бли:зькс:lпtу до 25.5 грн/дол. Бiльпtе
.1'..,й, завдяки itлвестицiяtп,t iнозелл,rих ir,iBecTopiB у ОВДП uaцiorl;r.ilbHa BaJIIоI].} мOже

змirittи,rис я ло 22-2З rрtr/до"ltар ло кittця 1-гo rIiврiччi 2020 року.
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()ТНСе, K*PiBHlrr1l'Bо iiYA fiе },lo}ie fiерsлбачитl,{ tsЁi l,еflлеIiцij,. яtd ý{Oхi},,т{: tt1lj}иl3iil,lt liii
фiu;tltсовltй сек,гоlз ,r;r ilrmi r,а:rузi eKollon,tilci,t" а, ,lако}tt ,t,e. якtлй l}I]JlиIJ (3а лл;tяiзлtсl*,гi такого)
}tt]F}и tlс}жYть b,{aTII на пTaiiбyT,Hii,i фiнансовитf cr:aH Фонлу'. Iiерiвilиliттзо I{Ъ/А вI]свнс}I0, шiо
l]Oj-lO вit(рlВalЁJ та б.v"tс вяtиl];},fi,l Bcix H*oбxi;:{}tliх lз:lхс;дiв д-пя :забезпечен}trt *табi"пл,ноТ
дi:пu,шсlсl,гi: розвиткy Фон;tу та Ile LIУ.I]Т(:]ВоI\) Вш.тtиt]y rrepe-,li.lellltx ризлtlсiв ша ба:rапсtlвy
вitр,гiс,гь акr,ивiв. зобalý'язалtt .

3. Загальна осIIова формування фiнансовоi звiтностi.
3.1. основа складання та представлення фiнансовоi звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Фонду с фiнансовою звiтнiстю загzLlьного призначення, яка

сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв
дiяльностi та грошових потокiв Фонду для задоволення iнформацiйних потр.б -rpono.oкола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.

Концептуальною основою фiнансовоi звiтностi Фонду за piK, що закiнчився 31 грудня
2019 року, с Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi (надалi - мсФз), 

"nnruur""Мiхtнароднi стандарти бlхгалтерського облiку (надалi -мсБо) та Тлумачення (надалi -
ктмФз, пкт), виданi РадоЮ з Мiжнародних стандартiв бухгалтерс"по.о облiку (налалi -
РМСБО), В РеДаКЦii ЧИННiй На 01 сiчня 2019 року, що офiцiй"о о.rр"rr.дненнi на веб-оайтi
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни.

господарськi та фiнансовi операцii вiдображаються в облiкових
звiтномУ перiодi, в якому вони були здiйсненi.

пiдготовлена Компанiсю з управлiння активами фiнансова звiтнiсть Фонду чiтко та
без буль-яких застережень вiдповiдае BciM вимогам чинних МсФз з врахуванням змiн
станом на 01 сiчня 2019 року, дотримання яких забезпечус достовiрне ,ro!u*r"n iнформацii
в фiнансоВiй звiтносТi, а саме, доречноi, достовiрноi, зiставноi та зрозумiлоТ iнформЪчii.

при формуваннi фiнансовот звiтностi Фогrду Компанiя з управлiння активами
керуваласЬ такоя( вимогами нацiональних законодавчих та нормаТивниХ aKTiB щодо
органiзацii i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансовоi звiтностi в УкраiЪi,
якi не протирiчать вимогам МСФЗ.

управлiнський персонал Компанii з управлiння активами несе вiдповiдальнiсть за
складанFIя фiнансовоi звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою.
Управлiнський персонал такояt несе вiдriовiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який
BiH визначае потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансовоi звiтноЪтi, що не
мiстить суттсвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

З"2" З*giлтка в &{СФЗ в 28tg gзоядi

Рада з МirrtнаРодниХ стандартiВ бухгалтерСького облiку внесла змiни в дiючi
Мirкrrароднi стандарти фiнансовоi звiтностi, а саме:

По-перше, з'являсться уточпення до мсФЗ 3 кОб'еднання бiзнесу) та мсФз 11
кСпiльна дiяльнiсть>.

Зокрема, у МСФЗ 3 тепер мiститься вимога повторноi оцiнки частки в бiзнесi за умов,коли суб'скт господарювання отримуе контроль над таким бiзнесом, який с спiльною
операцiею. Зазначена вимога пов'язана з позицiонуванням такоi угоди як поетапного
об'еднання бiзнесу. FIaToMicTb у МСФЗ 11 робиться уточнення щодо спiльного контролю:
коли пiдприемство отримуе спiльний контроль над бiзнесом, що е спiльною операцiею,
пiдприемство не проводить повторноi оцiнки ранiше визнаноi частки в цiй компанii.

По-друге, незначних трансформацiй зазнае мсБО 12 <Податки на прибутоtt>>. Зоrtрема,
ý 52В iз зазнаTеного стандарту вилучено, HaToMicTb його основну iдею перемiстили^до ý52А. Так, податковi наслiдки доходУ у формi дивiдендiв визнають тодi, коли визнають
зобов'язанЕIя виплатити дивiденди. Зазначимо, Що Цо твердження застосовують до Bcix

регiстрах в тому
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за pi,., що закiнчився З1 грулня20191э.

податкових наслiдкiв дивiдендiв, а не тiльки до ситуацiй, за яких iснують рiзнi ставки

податкУ для розпоДiленого та нерозподiленого прибутку,
по-rр.rс, змiни вносять до МСБО 23 кВитрати на позики)) в чаСТИНi ВИТРаТ На ПОЗИКИ,

що пiдлягають капiталiзацii, i безпосередньо стосуються ý 14. Змiни уточнюють: якщо

буль-якi KoHKpeTHi позики залишаються непогашеними пiсля того, як вiдповiдний актив

буде готовий до його очittуваного використання або продажу, це запозичення стас

ubar""or" коштiв, якi суб'ект господарювання в цiлому запозичуе, пiд час розрахунку
ставки капiталiзацii на загальнi позики.

Щодо iнших важливих оновлень у сферi мсФз, то з 01.01.2019 р. набрали чиrrностi

oKpeMi змiни до МСФЗ 9, МСБО 28, МСБО 19 та МСФЗ 16,

Наразi Керiвництво КУД продовжу€ оцiнювати вплив цих стандартiв на фiнансову
звiтнiсiь Оонду.передбачаеться незначний вплив цих стандартiв на фiнансову звiтнiсть.

пiдготовлена Къмпанiсю з управлiння активами фiнансова звiтнiсть Фонду чiтко та

без буль-яких застережень вiдповiдае BciM вимогам чинних мсФЗ станом на 01 сiчня2020

року, дотриманно onr* забезпечус достовiрне подання iнформачii в фiнансовiй звiтностi, а

' bur., доречноТ, достовiрноi, зiставноi та зрозумiлоi iнформацii,
прr формуваннi фi"u".оuоi звiтностi Фонду Компанiя з управлiння активами

керувалась також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних akTiB щодо

органiзаuii i ведення бухгалтерського облiку та скJIадання фiнансовоi звiтностi в УкраiЪi,

з.з. Валюта подання звiтностi та функцiональна валIота, ступiнь округлення
валюта подання звiтностi вiдповiдас функцiональнiй валютi, якою е нацiональна

валюта Украiни - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч, (яtсщо не

, зазначено iнше).

3.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
керiвшlttц,во Компанii з управлiння активами ilpoвejlo ttttmri:з зсlвlliпlних чи}t}iиttiв. якi

TilK i BHзiT:pi1,1ttliX пtlка:знтякilз tпров*дсt-JО l,ecT lJiI R},I,:Jна{IеF}J:{Я :ЗДатr, остi подiiлJэL]jоI,O

фуl,лкцiтt-liJаI{ня d}Oнл_у (принцип безперервностi дiяльностi)) i ito ;tало змогУ Rl',fl.}КftТИ, tiiО }l*

iclly,c хtодлII.tх об'ск1илзлtl{х lti:}}.{tlи}], ялtti пt,Otltи б виrt,rикilти суýiшiни rцоl_tо crlpoшto>tcHoc,t,i

{i} 0t lдlу пl]0д0l]жуl}ати с I]01,0 дiяg.llыл i *,гь 
"v 

майбутtльOý,l }i.

Фiнансова звiтнiсть Фонду пiдготовлена виходячи з припуIцення безперервностi

дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашенrrя зобов'язань вiдбуваеться в

ходi звичайноi дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включае коригування, якi необхiдно було

б провести в тому випадку, якби Фонд не мiг продовжити подальше здiйснення фiнансово-

.о.rrодuр."коi дiяльнОстi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi,

3.5. CyTTcBicTb та групування
LIa дфечнiсть iнформацiТ мае вплиВ ii характер та cyTTcBicTb, Iнформацiя вваясасться

cyTTeBoIo, якщо ii опуllдення або викривлення може вплинути на економiчнi рiшення
кЬрисrувачiв, прийнятi на пiцставi фiнансовоТ звiтностi. CyTTcBicTb ОЦiНЮСТЬСЯ В

конкретних умовах значущостr. iнформацii в залежностi вiд величини об'скта, lцо

оцiнюеться i допустимостi помилки. Таким чином, cyTTcBicTb показус порiг або точку

вiдлiку i не е основtIою якiсною характеристикою, яку повинна мати iнформацiя для того,

rцо бути корисноIо.
Вiдповiдно до <Положення про облiкову полiтику ТОВ <КУАкоТП Капiтал> згiдно з

вимогами МСФЗ) (надалi - облiкова полiтика), пололtення якоТ застосовуеться i для
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iнститутiв спiльного iнвестування, активи яких знаходяться пiд управлiнням куд,
визначасться наступний розмiри cyTTeBocTi:

- вiдобрахtення статей фiнансовоi звiтностi - 1000,00 грн.;
- розкриття статей фiнансовоi звiтностi (окремих об'ектiв облiку, що налея(ать до

активiв, зобов'язаНь та власного капiталу) -2 вiдсотки вiд валюти балансу;
- розкритТя статей фiнансовоi звiтностi (окремих видiв доходiв та витрат) - 1 вiдсоток

вiд чистого прибутку (збитку) Фонду;
- проведення переоцiнки або зменшення корисностi об'ектiв облiку - величину, Що

дорiвнюе 10-вiдсотrtовому вiдхиленню залишковоi BapTocTi об'сктiв облiку вiд iх
справедливоi BapTocTi ;

- визначеНIrя подiбнИх активiВ - рiзrrицЯ мiяt спраВедливоЮ вартiстю об'сктiв обмiну
не повинна перевищувати I\Yо.

для кожного iз звiтiв фiнаrrсовоi звiтностi обирасться окрема база визначення
кiлькiсних критерiiв i яttiсних ознак cyTTeBocTi статей фiнансовоi звiтностi i дiапазон
кiлькiсних критерiТв. зокрема:

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

-для статей звiту про фiнансовi результати - базою с сума чистого доходу вiд реалiзацii
продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) iз визначеНням кiлькiсногО критерiю cyTTeBocTi у розмiрi
не бiльш 7 О/о ьiд бази;

-для статей звiту про рух грошових коштlв - базою е сума чистого рух грошових
коштiв вiд операцiйноi дiяльностi iз визначенrrям кiлькiсного критерiю фттсвъстi не
бiльш | о/о вiдбази;

-для статей звiту про змiни у власному капiталi - базою е розмiр власного капiталу
пiдприемСтва iз визначенням кiлькiсного критерiю cyTTcBocTi не бiльше 1 % вiд бази.

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

вiдобраrкаеться згорнутий залишок, якщо КуА мае юридичне право здiйснювати залiк
вiдображених у звiтi про фiнансовий стан Фонду сум та мае HaMip або зробити взаемозалiк,
або реалiзувати актив та погасити зобов'язання одночасно. Щоходи i витрати не
згортаються у звiтi про прибутки i збитки та iншi сукупнi доходи, за виклIоченням тих
випадкiв, коли це вимагастьСя абО дозволяеться МСФЗ або вiдповiдним тлумаченням, при
цьому TaKi випадки окремо розкриваються в облiковiй полiтицi КУА, яка застосовуеться
для Фонду.

3.7. Порiвняпнiсть iнформацiТ
по BciM сумам, вiдобратсеним у фiнансовiй звiтностi, в обов'язrtовому порядку

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

3.8. Превалювання cyTHocTi над формою
облiк операцiЙ здiйснювався вiдповiдно до iх cyTtlocTi, а не виходячи з lоридичноТ

форми.

3.9. Рiшення про затвердя(ення фiнансовоi звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Фонду затверджена до випуску керiвниtсом компанii з управлiнtля

активами 03 сiчня 2020 року. Hi учасники Фонду, Hi iншi особи не маюl.ь права вносити
змiни до цiсi фiнансовоi звiтностi пiсля ii затвердхtення дil випуску.

7
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi IспIФ "отП Валютний" ТоВ кКУА коТП Капiтал>

за piK, що закiнчився 3 1 грудня 2019 р.

3.10. Звiтний перiод фiнансовоi звiтлIостi
звiтним перiодом, за який формуеться фiнансова звiтнiсть Фонду, вважасться

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

4. CyTTcBi положення облiковоi полiтики

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

оцiнки за справедливоIо вартiстю окремих фirrансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до мсФз 9

<Фiнансовi iнструменти), з використанням методiв оцiнlси фirrансових iHcTpyMeHTiB,

дозволених МСФЗ 13 <Оцiнки за справедливою вартiстю>. TaKi методи оцiнки вкJIючають

використання бiрiкових котирувань або даних про поточну ринкову BapTicTb iншого

анальгiчного за характером iHcTpyMeHTy, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi
моделi визначення справедливоi BapTocTi. Передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових
активiв i зобов'язань визначасться з використанням наявноi iнформацii про ринок i
вiдповiдних методiв оцiнки.

4.2. Загальнi положення Iцодо облiкових полiтик
4.Z.t. Основа формування облiкових полiтик
облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, цомовленостi, правила та практика,

застосованi суб'сктом господарювання при скпаданI]1 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

полiтЙка, розроблеНа та затвеРджена ЩирекцiсЮ I{YA (Протокол J,ф 1 10 вiд 31 .|22Uа р.)

та облiкоВа полiтика, розроблена та затверджена,ЩирекЦiею I{YA (Протокол Nb 57 вiд

15.09.2019 р.) вiдповiдно до вимог мсБО 8 коблiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках

та помилки) та iнrпих чинних МСФЗ.

4,2.2.Iнформацiя про змiни в облirсових полiтиках
Itомпанiя i управлiння активами для Фонду обирас та застосовус своi облiковi

полiтики послiдовно для подiбних операцii, itlших подiТ або умов, якЩО МСФЗ КОНКРеТНО

не вимагае або не дозволяе визначення категорii статей, для яких iншi полiтики можуть

бути доречними.
Змiни в облiкових полiтиках в 2018 та 2019 роках п{о стосусться дiяльностi Фонду

не вiдбувалися.

4.2,3. Форма та назви фiнансових звiтiв Фонду
перелiк iu n**, фор, фiнансовоi звiтностi Фонду вiдповiдають вимогам МсФз та

включас:
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на31r.I2.2019 р.;
звiт про фiнансовi результати (звiт про сукугrний дохiд) за 2019 piK;

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2019 piK;

Звiт про власний капiтал за 2019 piK;
примiтки до фiнансовоi звiтностi за 2019 pik, стислий виклад облiкових полiтик та

iнша пояснIовальна iнформацiя.

:
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4lПримiтки до фiнаrrсовоi звiтностi IспIФ "отП Валютний" ТоВ (КУд (оТП Капiтал>' за piK, що закilл.tився З1 грулня 2019 р,

4,2,4, Методи подання iнформацii у фiнансових звiтах
Звiт про сукупrrий дохiд передбачае подання витрат, визнаних у прибутку або збитку,

за класифiкацiею, основаIIою на методi "функцii витрат" або "собiвартостi реалiзацii;',
згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до iх фуrrкцiй "n 

uu.r"n, собiвартостi чи,
наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.

особливостi вiдображення деяких статей у звiтах:
1) Баланс (Звiт про фiнансовий стан):
- заборгованостi КУА перед Фондом, що вклЮченi у Балансi до cTaTTi <Iнша поточна

дебiторська заборгованiсть> (код рядка 1 155), вiдображаються згорIrуто;
заборгованостi Фонду перед I{YA, що включенi у Балансi до cTaTTi кIншi поточнi

зобов'язання> (код рядка 1690), вiдображаються згорнуто;
2) Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд):- KypcoBi рiзницi вiдобратсаються згорнуто;
- iншi операцiйнiдоходи/витрати вiдобрахсаються розгорнуто;- iншi фiнансовi доходи включають I]apaxoBaHi вiдсотки за депозитами, заJIишкамина поточному рахунку, вiдсотки за борговими цiнними паперами, фiнансовий

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

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

коштiв здiйснюеться iз застосуванням :прямого методу, згiдно з яким розкривасться
iнформацiя про ocHoBtli класИ надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв.
Iнформацiя про ocHoBHi види грошових надходжень та грошових виплат формуеться rra
пiдставi облiкових записiв Фонду.

4.3. облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB

4.З.1. Визнання
Вiдобрахtення фiнансових iHcTpyMeHTiB у звiтностi регламеIIтуеться мсФз g

<Фiнансовi iнструменти ).
Керiвництво КУА визнас фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання Фонду у звiтi

про фiнаllсовий 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 фirrа.нсового активу Фонду тодi i лише тодi, коли
(п. 3"2.4 МL]<tlЗ9):

а) строк дiТ контрактних прав на грошовi
або

потоки вiд фiнансового активу закiнчусться,

б) BiH передае фiнансовий актив, i ця переда.rа вiдповiдае критерiям л"rrя припинення
визнання.

I{YA передае фiнансовий актив Фонду тодi i лише тодi, коли BiH:
а) передае договiрнi права на одержанЕIя грошових потокiв фiнансового активу; або
б) зберiгае договiрнi права на отримання грошоu">< noroniB фiнансового активу, але

бере на себе договiрне зобов'язаrrня сплатити грошовi ,rоrопй одному або кiльком
одер}кувачам за угодою, яка вiдповiдае умовам,

КУА вилучас фiнансове зобов'язання Фонду (або частину фiнаrrсового 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 закiн.rуеться.

4.3.2. Класифiкацiя
ý{,iхвФý.fi dqщ,r}{iirьфiЕg gиео€ýgё,ц Фцqтщэi,цв
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi IспIФ "отп Валютний" ТоВ кКУА коТП Капiтал>

за piK, що закiнчився 31 грудня 2019 р.

Зl.iдл,iil мсФЗ 9 <ФirrarlcoBi illcr:p,vý{eн,llr{) Керiвництво КУА к.irасифirсус с}iпаttсtlзi

ак,гиви ФOнду як .гаl,кi, що оцittлоло,lься ,ч flодаJIьшолtу абсl за а1\40РТ'ИЗОl]аti0}О coбiBaP'ric't'lo,

або за справед,цивокr вартiстю на ocgoBi обсlх таких ,lинн1,1кiв:

а) б iзнес-ьаоде",ri Фонду лля уп равл iння {l,i HirHOOB;TMи актиRilь{и ;

Tat

б) харак1еристик Kolt1pi]Kтliиx (договiрrrик) I,рOшOвflх noToKiB фillаllоilвоi,O акfиýу.

КУд iacTocopye лвi бiзнсс-tиолел,i ДЛЯ )лf]равлiння фiнансOвиh{и акТиваi\{и Фонду:

- поlэтtРелЬ iввестrrцiit, управлilтня якLlп,t BiH злiйснюс :з i\,{етOк) отри]чrання кOнтраIdтних

(лrlговiрлrих) грошових rtclTotciB"t 
-rrор,lфе,ltы iлtв*стицiй Фонду, ушрав:ti}lлш якиý,l КУА здiйсl1}0с з MeToIo ,ropгiB;ri л;rя

реалiзацii змiн справелливоl, BapTocTi,

кУд злiйснкlе перекласифiкацirо Bcix сlхсtплоних вiдпtlвiдниittи зьтiнаМи d]iнaHc,oBlTx

aKTttBiB толi й JILtшe rilлi, tcoltll Bill зMillttrc свOю бiзл.tес*l.содеJlь yrlpal}.ltilll*я фill;rшсовt,tми

aK,IlIttaNtpL

К;rасифittажiя.,фiшаtлеоs"их зобо$r' я,за1lь

ку,{ ii;iасифir,ус Bci фiллаллсовi :lобов'язаlллля Фонлу як Tatti, щ0 у rIOдаJIьшOfoIу

оцir1кliоr1Ся за амOр1r*о*аrrоrо coбiBzrp,ricTlо, кOристуIоLIись ý4етодOм ефек,rl,rвшоr,о вiлсо,гка,

за RиняткоvI таких (п.4.2.1 МСФЗ 9):

а) фiнансОвi зобrrв'ЯзаннЯ за справеЛливок). BapTicTKl з вцоОpаженняj\,{ рез}цьтат"v

шереоцiнrси у шlrибутку абtl збlлтltу. tarci зобов'li:заl,ttlя, I] TOl\{y ,rис:ri шохiдrri фillаllсовi
irlc,rpyMell.rr, *ni с, зобов'язалlltяfuiи, у ilодаJlьшопt,ч оцiллtою,гься за сuраведJIивоIO Bap,ricTto;

-б) 
фiнансовi зобов'язання, пIо виникають? кс}лрi передача фiнансовt]го актитtY не

пiдповiдае критерiяпЛ ,цля припLtнсннЯ визнання або коли застOсOву,сться пiлхiл подальпrоТ

У(Iас,гl:
в) логсlворiв dlillarlcoBoi гapar,rTii;

г) :зобов'язання надати IIо:}ику за вiдсотковоIо стаRкою, нtr[жLIою нtж ринкоRа,
КУд не прOволLtть перекласифiкаuii }кодних dliнансових зсlбов'я:lань Фонду.

4,3.3. Оцiнкафiнаrrсовrах*ктrrвiв
l [epBicHa _о_цiнка фiнансових а.ктивiв.
куд пiд час пеlrвiсного в}t:Jнання cxliHKle фiн;tнсовий аIiтиR Фонду :3it itогtl

оrlраi]едjlрlвоtо BapTic.,i, u*p*, ltрибуlюк або збитоlс. Найrсращи1,1i{ лоl(iгJаý{и сrlраi}ед.liивоi

oaproc,.i фiналлоовоi.о il,tcTpyll*ruio trpn ltepBicHOПr}, визлlалttti с зазвичаtl цittа оIlерацii (т,обто

"rrpoo*on"Ba 
BapTicTr, НаДаНОi або олержансlТ коь,тпенсаltiТ МС]Ф:t 1з). [}итратИ на опеtrэаtliю,

,,цi_, бa3rruaередньg пов'я:ланi з п;эидбанняпr фiнансOвOго активу, вiднсlсяться л{) Rитрат

шOточпOго rlерiоду,

l lодалдра qrriнка Фtнрнс_р_р"лтц актц"в"iд

ГIiсля пе;эвiсногсl ви:знання КУД оцiнкlе dliн;lнсовий актив Фонду:

а) за air.rtlpTи:tоBaцoк) ссlбi BapT:icTltl ;

б) за сrrравелJlиI}ою Bap,rioTIo через шрибу,гок або збиток,

Фiнансовий aKTlrB оrliнтrrютъ uu опrорr"=оRанок) ссlбiвартiстю, якпIО ВИКОНУЮТЬСЯ ОбlТЛВi

Talil умORрt:
а) аlстив у"IриN{уIOть в мtlдеlti бiзлlесу, лцета .яrtоi -

ItоIlтрактших IрошOвих tto,roKiB;
утрие*уl]аl{лt я ittt,гивitз зrt1-l,J Iя збираllt l:t

6) KoHTpaKTHi (логовiрнi) умOв}I фiнансового активу
надходхtsння грOulgвлtх потокiв, якi с лрtпIе пOгашIеннят\,1

вiдсоr:lсiв uа llешогашеfiу oc}iоB}{y суп.,[у.

перелбачають у певнi лат}I
осrrовнсli суý{и та сплаток)
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за piK, що закiнчився 31 грудня 2019 р.

КУА ЗitОТOfiOtiуo ло фiнаrrоOвl{х aK1иBiB Фоплli, якi tlцiлlюlg1ъся за ail,lop1ltзOgalloд)
собiвар,гiо,II,о l]l{ML}t,H щолоз\,tеtlшеtlня кориспOстi (rr.rr.5.5. МСФЗ 9).

Фiнансовий актив оцiнюють за справедливою вартiстю, окрiпt вlтпадкiв. коли його
oцiHKrKlTb l}a ап.{орти::}0ванOк) coбiBapTicTKl.

OfiHtlBoltl ви:]fiаI{ешllя сrIраведJIивсli BapTocr:i с rrрипущеýня, tцо суб'сttт госilолар}о}зан}Iя
лiе безrrерерl]нО i Ile шtас r,ri ttilMipy, tti tttэ,греби ;riквiлувати LIи су,I"l,сrзо скоро1ити о6*яг cBrrci
дiяльностi або здiiтсНюRilт}I операlliю за несприятливI4х уь{ов. от,же. ,прu**дпrчва BapTicTb
не е суI,{оЮ, яlсу суб'Скт гOспOдарювання одерiкав би (члr сплатив би) _у пlrипауоtlвiй операцii,
trplt l,tелобровi:.rьrtiti лilсвiдаltiТ чи при Ilрода)i(Y oilиса}{оц) ,l,tайша. Проr:е сш]]авсллиl]it
BapTic,r ь вiдобрахtас креди,г}lу якiс,rь illcTpytrteltTa.

LIрrл отriнцi фiнансових активiв за справедлI{вок)
RсlтанOвленi мсФЗ ]3 <оцiнка справе/]I.цивоi в;rlзтtlстi>
BapTcrcTi вiлпtlвiдлtо до lзItл,{ог:

l piBeHb ic,ptlpxit - активи, що
ринку*). та спосте},)е;куванi ;

2 piBeltb it:pctpxii|* активи, пI0
сll]0серелкtlвалло);

3 piBeHb icpapxii - активи. що
ланих ,v вiдкрl,ттому доступi),

BapTioTKl КУА ]lикорлтстL,}ву€:

TaKi ;эiвнi iс:lэархiТ сtllэавед:lивоТ

\{aIOтb кOтир"чваНлtя (цitл..l Kol,Ltpyвalr}{}t }1al aKT,l{BIIol\ty

не ма}оть кOтирувань, але спостере}куванi (пряпrо-або

це Maloтl, коlирува}lь i lte с сшостережуваI{Llми (llemrac

4.З.4. Оцiнка фiнансових iобов'язань

КУА пiД час первiСного визнання визначае фiнансовi зобов'язання Товариства як TaKi,
якi оцiнЮютьсЯ за справеДливоIо вартiстю череЗ прибуток або збитоп плюс або MiHyc
витрати на операцiю, якi прямо. вiдносяться до придбання або випуску фiнансоuо.о
зобов'язання.

Подальша оцiнка зобов'язань здiйснюеться за амортизованою собiвартiстю.

4.3.5. ОсобливОстi оцiнкИ деякиХ фiнансових активiв Фонду.
4.3.5.1 Борговi цiннi папери
Iiеlэвiсна оцiнка бо;rгових lдiнних паперiв злiйснкrс;ться вiдпtlвiлно виh{Oг п. 4.3.З, iiих

Припгiтiltt.
Подzulьша clцiItKa боргових цiлrrtих ttarrepiB здiйслллост,ься за сшравýлJIиволо ваllгiс1lg у

ЗВ'Яl3ilУ З TITM" II{О ,vправлiння портфелем iнвестlтцiй здiйснюст"*" , метою тс,р.iвлi для
роалiзацii змiн спрit-ведливtli BapTcrcT,i.

Сrtравед;tива B;tp,licTb бoprrlBclt,cl цiл,lлtоr,о narle]]y сlцir.rлсrеться зir l,tilliMi];IыtиM 0еред
сlргаt{iзагорiв TopI.iB, }{а яких обер,rасться т,акий цiлллtий шашiр, офiцiйллишr бiрхсовим nyp.o*
на дату оцiнки (1-й piBeHb icpapxii).

СПlrаВеЛЛИва BapTicTb дор}кавнI{х обл,iгацiй Украiни (н.цалi-ОRJ{II), цод0 якр]х
орr,аlti:затilри rюргiв пе i]стаltови.ltи бiрхtовий курс, виl]ýачасться як спрirl}елJ.rива варr:iстъ,
що }Jс,га}IовJIIос,Iься НБУ r,ra лаr,ч оцiuки (l-й piBe1,1b icpapxii).

I,:IБУ визнааIае справедливу BapTicTr, 0}}дгI :з n{eTOIo:* для вi;lобlэ;rясення O}3/_iII :lit справедлт.IвOк) вартiсткэ в облiку:згiдно з М()ФЗ;
- дJ{я рOзкр}iггя ilrфорllацii ltptl сltрilвелJIиIзу вартiс,гь овдП у звi,гллост:i;
- ЛJIЯ ОЦillКИ ДOС]'а,l'шOсr'iзастави за оrtерачiяý4Ll з баr.лкаьлr.r Украi'пи ,r,a сFондом

гарантування вклалiв фiзи.lних осiб;
- як irlэiентиlэ Пiд .1п. :здiiiснення с_lпераlliй:з купiвлi*пролажу о}зllп,

1i
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Примiтки до фiнансовоТ звiтностi IСПIФ "ОТП Валютний" ТОВ ККУА (ОТП КаПiТаЛ>

за piK, що закiнчився 31 грудня 2019 р,

НБУ визлЛаqас сIlраt]едjl!{l]У Ba.tp,гicr:b овдП :]а N,IетOлИкоIо) яка iзикJlаЦеша у "Пtlрядltу

ощiлtки за сшра}зедjIивою *up.li.l,* цiлллtих rtarrepiB резi,tлеll,i,iв. що rrepeб,vвalOTb у, BJraclroc,ri

,I,,lаlliонального банку УкраiЪи або прилiмаються ним ,як забезпе,lення RI,IкL]нання

:зобов,язань". мет0;1ика вiлповiлilс виi!Iог!}L,{ МiтtнщэолнOго сТанДаРТУ i}iНаНСОВОТ ЗВiТНСlСТi

iЗ "$цiuttа сiIраl]елJIиI}оi Bapr:clcтi". OclloBclKr лаltоТ ý{етодl,iки с шOбуд0]]а i(ривих

безкуtt1lлtллоi дохiлr1остi за rpyш€tý,li{ ОВДП: rрафiчлlа ill,rерriре,гацiя дохiлltос,li олнорiдllи.ч

безкупонних борговlах liiнйх паперiв з рiзнttми перiодаlчlи до погапIення. Базовi lcplTBi

безкупонноi дохlлностi 61,лукlтъся I Iацiон;iльниNI банкtlп,t :iа дер}кавниltрr сэ6;riгаЦiямt,l.

Сtlравед.;tлtва вар,riс'гь бopгoBot,o цiлlллоt,о IIашер}', що не I\,{o}Ke бу,rti визllаLIеIIа, за 1*пr

iriBHeM icpapxii, оцiпюеrr*я :з },рахуванняь{ лохолностi лсl погаlrrення Rихолячlт iз значення

ilcTaHHboi спраRелливоi BapTooT,i таt<огtl паперу, R}l:JHaT{OHoKl :за ] *м piBHelr ie:papxii (2- ii

tI

т,L
I-1

{_]
]Гt_J.- - r'. /'

{,1+J,.i,г) JjEj'

де Р-справедлива BapTicTb боргового цiнного паперу;

ум- дохiднiсть до погашення (оферти),

с; _ величина виплати (купонноi, амортизацiйноi) у Ётий перiод, грн,;

d, - кiлькiСть днiв до |,2, ... пвиплати на дату розрахунку;
N - номiнальна BapTicTb або залишкова вiд номiнальноi BapTicTb цiнних паперiв, грн.;

й - кiлькiсть днiв до дати погашення цiнних паперiв.
Pcl::;paxyHoк дохOлностi до погаIIIення /м з;liйснк)сться :за н.Iведенокl форьсулOю в

звOрOтjlOп,{У fiOРЯДК)- ш;rб.тrихсел,lиI,ttl мrrгеN{ilrичIlrl1\{}{ i\{етOдаý,lи вихOдячи i:l iзlla,tetll{я Р. щtl

лорi*пrrоu oc,ralrr1iй сшраl}едjlивiйr BapтocT,i, вtlзilачеrriй за 1-м piBl-relt icpapxii, ,га дат,и

Rстановлення такоТ BapTtlcTi.
gправедлива BalrTicTb бсrрговогсl r{iнногсl паперу, Elо не T\,Iо}Kc бути ви:значена за l-n"t

piBrrяMr.r iсрархii.,rцiп*,rч,rо.я,за2-мiс;рiлрхii (що не мак)гь кOтирувiitlь, ajle сшOс,герехtуванi)

|ra rriдс.r.zrоi iподопr"* алла:ti,гичлrих trо"*rr.rr" /роз'ясллеltь dlaxiBчiB, Що ý,talo1,b вiлповiлl,ri

ква,пiфiкаrtiю як <Фахiвцi з питанъ управлiнt-lя актиRами),

Справедлiлва BapTicTb борговсlго rliнногсl паперу, щ0 не мOх{е бути впзначена за l -м та 2-

fut рiвttяlrли icpapxii, оцiллttlс,lьсяl за llaBeдellcltir {iopltyлcll,tl. в яrtiii l}икOрис,li)i}устьсЯ

доходttiсть ло irо1u**{t}lя, розраховаt,ка виходяLIи i:з злла,{еллtIя Р, що дорiвl,rrос uоrtередlll,оi

сrтраRелливо1 BapTocTi абсl BapTocTi придбання т&когс, цiнного паперу (З-й piBeHb icpapxii).

сп1,1аведлива BapTicTb бсэргirвих rliнтrих папер|во обiг яких :зупиненс абrr по яких

оI,tl jIOшепо деd;о;t,г, лсlрi Blittlc пуJlю.

4.3,5.2, Iнструменти капiталу
ПepBictla оцirrка iilc1,pytuetrriB Karli,ra;lз, Фонду :здiйсtlлос,гься:з€L сшраýелJIIIвоIо варт,iс,rlо,

I.Iодалr,пlа ottigKa iHcTpyl,ieHTiB капiталу злiйснюеться за справелливO}о вартiстю через

прибуток або:збиток на лату оt{iнlси.

Сltравел;ttiвir BapTjcTb illcr:p,vпletlTiB rtaшir:aJly, щ0 обертаiоr:ься на Op|aшli]O}]aшиx ришках,

оцiл1юс,r1ся з;r пlit*iMajlы{i{M серед орr,аллiза,rорiв ,rоргiв сфiцiйllип,r бiрхсовltм курсоý,1, il{O

склаRся на дату оцiнки (1-й piBeHb iepapxii).
Справедл1.1ва BapTicTb iHcT;r,virteнTy itап,iталу, пIOд0 якOгtr не встановлений бiрхсовий KyI]c?

Mil>tce оцiл.lrOвагися зir BapTic,li,r, oarunn,ruJlelloк) ýезаJ{ежшим оцit,lltlвачем" ,tкщс> irKгya.libtri,c,lb
,rакоi оцiллкрt lle l,iршаза 30 кzurелlларIlик лlriв (1-й piBetlb icpapxii),

Справедлl,тва BapTicTb iHcTpyb,teнTy капiталу, Rизначена за 1-п,t piBHeb,r iepapxii, надалi

на:}ивасться "ринкORа BapTicTl,".
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Примiтltи до фiнансовоi звiтностi IспIФ "отП Валютний" ТоВ (кУд (оТП Капiтал>
за piK, що закiнчився З 1 грудIля 2019 р.

ilнраtlеллr,{l]а ýap,i,ifil,b iпr,труr,lеп,l,iв ltaпiT,a:tr,. ш{() ]]epeбtJ}illg,rb }' $iirxcoBr,r1 сuис}(а,ч
сlрtаlliзаrtlрirз торгiв;ti т,а *apт{cT}; ЁкIIх t]{;l лату оцiллtсl,t }{е },{g)lte бути вttзллilltеI{а я!i г}иilt(овft.
але i]{,l}IKOlJa ваlэтiстт, RL{]зI{пч*на на .]{ат_Y, ]1{о пOред"чс ла,гi olii,HK:и нс бiльпIе Hillc tla Зii5 днiв,
дtl;эiвнtое остан,гiiтi 1llTпlcolзitT BapTcicTi (2-й piBeHb icpapxiT).

оцilltti-t i1,1c,tlэylaetlTiB lcalliT,;lty, lлсl t{e }}Kjll0t{elli дt.l бiрхсоВих *tlискiв орr,аtлiзаrюрiлl
,горt,ilз,Iti, або у'ви]lадку вiлсу,гltосri pttllKoвoi tзар,t,сlс,ri:]а ocT,aцtli З65:rнiв (З-й piBeHr,
ic:papxiT) здii.iснюс,l,,ься вихол.яriI,I iз qасткт,I власн{}го ltапiталу т;lтiого .гOва}]исl,в.}" iцс,
прI,Iпit/lас t+a вiлпоrзiднilit r}irrансовиi.i itKTt,lB нii пiлставi рiчноТ r}iH;rHcoBc,ii зtзiтностi т+а

Oclitlt},{K] зrri,l:tу да,гу. ,I у разу BiЛc},.t,t,tiicTi iltl да,гr,t ilодашпя з*iт,lлоtт,i Товари*r,в;t lta
:]а,lверitхi*л{шr{, rtpоýti;KlroТ {iiша ltc oBclT звi,t,tlос,r.i.

0ltiHlta rlас] ки тз товарlrст tзi з сrбr,rе;кенокl вi.цповjлальнjстю здiйснюетr,ся 1акох{
RI]ХОЛ5{\tl{ i:З 'l{tС'lКlт RЛilснOг0 ti;tпiта;iу т{tког{) тOЕаристR;t" tцо прt{llitд;ас E;I вi2дпсiвiдlтиii
фiНаllССlВiiй aKr:1,1B ll;r пiдс:,гавi ;эiчrlоТ t}iH;TtlcclBoi звi,глlос,r,i rta clcTal,tшKl зlзiтrlу .цатy або
;tponti>tcltclT с]liH a llcoBcli звiтнос гi.

{)праведлТтвir BapTicTb i1-1cTp"vMeHTy lсапiта.пу, пlО склаластьСя з aKrriй, обiг :llc1,Ix зупинене"
або паjв (часз:tltс) тOаарI{OтR. rýол0 як!iх р0зпOчато проI{е;_1У;Эу f,aHKPO]сTB.t' доlriвнтос ну-r]ю,

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

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

щля цiлей фiнансовот звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкуеться як поточна
(отримання очiкусться протягом поточного року або операцiйнъго циклу) або як
довгострОкова (дебiТорська заборгованiсть, яка не може бути класифiкована як поточна),

щебiторська заборгованiсть класифiкуеться як дебiторська заборгованiсть, яка виникае
за реалiзОванi В ходi здiйснення звичайноi господарськоi дiяльностi товари i послуги та
iнша дебiторська заборгованiсть.

ЩебiторсьКа заборгоВанiстЬ визнаетьсЯ у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли
ФонД стас сторОною контРактниХ вiдношенЬ щодо цього iHcTpyMeHTy та набуваg юридичне
право одержати грошовi кошти.

Первiсна оцiнка дебiторсъкоi заборгованостi здiйснюсться за справедливою вартiстю,
яка дорiвнюе BapTocTi контракту.

первiсна оцiнка довгостроковоi дебiторськот заборгованостi здiйснюеться за
справедливоЮ вартiстю, яка дорiвнюс BapTocTi погашенFIя, тобто cyMi очiкуваних
контрактних грошових потокiв на дату оцiнttи.

ПiслЯ первiсногО визнаннЯ подальша оцiнка дебiторськоi заборгованостi здiйснюеться
за амортизованою собiвартiстlо iз застосуваIIIIям методу ефективного вiдсотrtа.

поточну дебiторську заборгованiсть без встановлення ставки вiдсотка Куд оцiню0 за
договiрною сумою, якщо вплив дисконтування е несуттевим.

В подальшомУ куА на Ko)Itнy звiтнУ датУ оцiнюе кредитний ризик, що
розраховуеться у випадку iснування конкретних фактiв щодо ризику непогашення
заборгованостi конкретним дебiтором.

4.з.5.4, ЗменшеrrНякориспОстi(визпання очiкуванихкредитнихзбиткiв)
Мета встаFIовлеНня вимоГ щодО зменшенНя корисностi полягас у визнаннi очittуваних

кредитниХ збиткiВ за весЬ строК дii за BciMa фiнансовИми iнструмеI-Iтами що оцiнtоються
за амортизованою вартiстю, за якими вiдбулося значне зростання кредитного ризику з
моментУ первiсного визнання (незалеrкно вiд того, чи BiH оцiнюеться на iндивiдуальнiй, чи
на груповiй ocHoBi) з урахуваIrням усiсi обтрунтовано необхiдноi та пiдтверджуваноi

1з
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Примiтки до фiнансовоТ звiтностi lспlФ "отП Валютний" ТоВ кКУА коTП Капiтал>

за ptк, що закiнчився 31 грулн я 2019 1э. 
I

iнформацii, включаТоLIи прогнозну iнформацiю, шляхом визнання резерву гtiд збитки для

очiкуваних кредитних збиткiв.
загальниf, пiдхiд - модель оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв (стадiт житт€вого

циклу) наступний:

4.4. Грошовi кошти та ixHi еквiвалецти
облiк грошових коштiв та ix еквiвалентiв регламентусться мсБо 7 <звiт про рух

грошових коштiв> (МСБО 7).

Грошовi кошти включають в себе грошi на поточI]их, депозитних рахунках Фонду.

дктив е грошовими коштами чи еквiвалентами грошових коштiв (як визначено у мсБо
7), якщо немас обмехсень щодо обмiну LIи використання цього активу для погашення

зобов'язання принаймнi протягом трьох мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

Еквiваленти грошових коштiв - KopoTкocTpoKoBi, високолiквiднi вкладенIIя, якi вiльно

конверт}тоться в заздалегiдь вiдому суму грошових коштiв i характеризуIоться незначним

ризиком змiни ix BapTocTi,
Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання i продаж довгострокових активlв, а також 1нших

iнвестицiй, якi не с еквiвалентами грошових коштiв.

Щепозити/грошовi кошти на поточних рахунках у разi пiдвиrцення ризику лiквiдностi
(не повернення ) пiдлягають перекласифiкацiТ.

,щепозити в банках у разi не можливостi дострокового
поточний рахунок не е еквiвалентами грошових ttоштiв
iнвестицiТ, що оцiнюються за амортизованою вартlстю.

Первiона оцiнка грошових коштiв та ik еквiвалентlв
вартiстю, яка дорiвнюе iх номirrальнiй BapTocTi.

отримання грошових коштiв на
та класифiкуtоться яrс фiнансовi

здiйснюсться за справодливою

Стадiя Кред1,1тнlлй

ризик
ознак1.1 Перiол

оцiнка
очitсуваних

кDедI4тних збиткiв

1 Низький:
креduпlнttй рuзutс
не
знаltно?о
зроспlанllя
.л4 oлte11l11y

llepBicltozo
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2
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о з змiна зсlвIl.iпtlliх

риt{ко l]Ii х tlo кtтзtл 1.1KiB креlIиl]ноI,о

ризIrItу,
с I,IетIовниГл гtлагi;к
. час,гк0]}с ltt{l(она,I,lliя yN10I}

-,lогоВоDv

a 1,IадаI,Iа нс ilOljlla
iнфорпlацiя про позI,I.IаJ-IьнI4ка

аналlз всього
життевого циклу
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Примiт,ки до фiгlансовоТ звiтностi IСПIФ "ОТII Валютний" ТОВ кКУА (ОТП Капiтал>
за piK, що заttittчився 31 грулriя 20l9 р.

Первiсна та пOдальша оцiнка грошових коштiв та ix eKBiBaлeHTiB в iноземнiй валютi
здiйснюеться у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку
Украiни.

подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка
дорiвнюе ix номiнальнiй BapTocTi.

Подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами,
здiйсrпоеться за амортизоваI]ою собiвартiстю.

I{YA вiдносно банкiвських депозитiв Фонду ма€ наступну модель розрахунку збитку вiд
знецiнення фiнансового активу:

- ПРи Розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний piBeHb
РеЙтингУ uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають lIрогноз "стабiльний), що
ПРИСВОЮСТЬся реЙтинговими агентствами, якi BHeceHi до !ержавrlого ресстру
УПОВНОВаЖених реЙтингових агентств НКЦПФР) на дату розмirценпя коштiв резерв збиткiв
РОЗраХоВуеться в залежностi вiд строку та умов розмiщення (при розмiщелIнi вiд 1 до 24-х
мiсяцiв - розмiр резерву збитку склада€ 0,001%, бiльше 2 poKiB * 10%);

- ПРИ РОЗМiЩеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом
(спекулятивний piBeHb рейтингу, що присвоюсться рейтинговими агентствами, якi BHeceHi
до Щержавного ре€стру уповноважених рейтингових агентств нкцпФр) на дату
РОзмiшдення коштiв резерв збитку розраховусться у розмiрi вiд 10% до 100% вiд суми
вкладу в залежностi в розмiру ризикiв.

у разi обмеiltення права використання коштiв на поточних рахунках у банках
(rrаприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоi адмiнiстрацii)
Цi аКтиви Фонду можуть бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку
ПРИЙНяття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвськоi установи та вiдсутностi ймовiрностi
поверненНя грошовиХ коштiв, визнаннЯ ix яК активУ припинясться ix BapTicTb
вiдображасться у складi збиткiв звiтлtого перiоду.

4.5. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
ВiДПОВiдно до cTaTTi \4|.6.1. Податкового кодексу Украiни кзвiльняються вiд

оподаткування кошти спiльного iнвестування, а саме: кошти, BHeceHi засновниками
корпоративного фонду, 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) платетсi, роялтi тощо)>.

ОТЖе, ФОнд не € платЕIиком податку на прибуток, втрати з податку на прибуток
(суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв) не розрахов}тоться.

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

конструкТивну) внаслiдоК минулоi подii, icHyc ймовiрнiсть (тобто бiльше мохсливо, Hixc
НеМОr(ЛиВо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття pecypciB, KoTpi втiлюють у
собi економiчнi вигоди, i мохсна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

Щля поrtриття витрат за поточний piK, а саме витрат на аудиторськi послуги по
перевiрui достовiрностi фiнансовоi звiтностi Фонду за поточний pik, ItyA створюе
забезпечення (резерв) на пiдотавi погоджених витрат FIa пото.tний piK Наглядовою
РаДОЮ КУА. Нарахування резерву здiйснюеться щомiся.rно в останнiй робочий день
мiсяця пропорцiйно вiд погодженоi BapTocTi послуг. I]i витрати включаIоться до складу
кАдмiнiстративних витрат) Фонду.

{/
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Примiтltи до (liHaHcoBoi звiтностi lСПIФ "ОТП Валютний" ТОВ KI{YA кОТП Капiталli

за plк, що закiнчився З 1 грулн я 2019 р. 
'

4.7. IIlшi застосованi облiковi полiтикиl Що е 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

внесками учасникiв.
дохiд визна€ться у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та

критерiям визнання. Визнання доходу вiдбувасться одночасно з визнанням збiльшення
активiв або зменшення зобов'язань.

Дохiд вiд продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB, iнвестицiйноi HepyxoMocTi 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 учасниКами ФонДу не залиШаеться подальша участь у формi,

яка зазвичай пов'язана з володiнням, чи ефективним контролем за проданими фiнансовими
iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;

в) суму доходу мо}кна достовiрно оцiнити;
г) ймовiрно, що до Фонду надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею;

д) витрати, якi були або булуть понесенi у зв'язку з операцiею, MoiItHa достовiрно
оцiнити.

дохiд вiд надання послуг вiдобраiкаеться в момент виникнення незалежно вlд дати
надходження коштiв i визначасться, виходячи iз ступеня завершеностi операцii З НаДаННЯ

послуг на дату балансу.

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

вибуття чи амортизацii активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого €

зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з випJIатами учасникам.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенЕIо

TaoДнoчaснoЗBиЗнaннямзбiльIIrеHняЗoбoв'язaньaбoзменшенняaктивiв'
ВитратИ негайнО визI]аютьСя у звiтi про прибУтки та збитки, коли видатки не надають

майбутнiХ економi.rНих вигiД або тодi та тiеЮ мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не

вiдповiдають або перестаIоть вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стаrr.

витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли

виникають зобов'язання без визнання активу.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаIоться у тому ж пеРiОДi, rЦО Й

вiдповiднiдоходи.

4.7 .2, Операцii з irrоземною валютою
операцii в iноземнiй валютi облiковуються в украiнсьtсих гривнях за офiцiйним курсом

обмiну Нацiонального банку Украii-rи на дату проведення операцiй.
MoHeTapHi активИ та зобов'Язання, вираженi в iноземних BaJIIoTax, перераховуються в

гривнЮ за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. HeMoHeTapHi cTaTTi, якi
оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдобраiкаються за курсом на

дату операцii, HeMoHeTapHi cTaTTi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй
валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливоi BapTocTi. KypcoBi

рiзницi, що виникЛи прИ перерtlхунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку
або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi IСПIФ "ОТП Валютtrий" ТОВ (КУД кОТП Капiтал>
за piK, що закiгlчився З1 грудня 2019 р.

Фонд вI4кOристовував обмiннi курOи на дату балаttсу;

-:
-i:

Гривня/1 долар США
Гривня/1 евро

31.12.2018 з1.12.2019
27,688264 2з,6862
з|,7l4|з8 25,808517

4.7.з. YMoBHi зобов'язання та акl,иви
КУА не визнае yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Фонду. Iнформацiя про

УМОВне Зобов'язання розкривасться, якщо моlкливiсть вибуття pecypciB, якi втiлюють у собi
еКономiчнi вигоди, не е вiддаленою. КУА не визнае yMoBHi активи Фонду. Стисла
iНфОРмацiя Про умовний актив розкриваеться, коли надходження економiчних вигiд е
ймовiрним.

5. OcHoBHi припущенrrя, оцirrки та судження
ПРи пiдготовцi фiнансовоi звiтностi Фонду КУА здiйснюе оцiнки та припущення, якi

МаЮТЬ ВПЛиВ на еЛеМенти фiнансовоi звiтностi Фонду, rрунтуючись на МСФЗ, МСБО та
ТЛУМаЧеНнях, розроблених KoMiTeToM з тлумачень мiжнародноi фiнансовоi звiтностi.
Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, Iцо за
iснУючих обставин вва}каються обгрунтованими i за результатами яких приймаються
СУДЖення Щодо'балансовоi BapTocTi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються
На наявнiЙ у керiвництва КУА iнформацiТ про поточнi подii, фактичнi результати Mo}ItyTb
ЗРеШТОю вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де TaKi судження е особливо
Ва}КлиВиМи, областi, що характеризуються високим piBHeM складностi, та областi, в яких
ПРиПУtцення Й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансовоi звiтностi за
МСФЗ, наведенi нижче.

5.1. СУджеIIня щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
ЯкЩо немае МСФЗ, який конкретно застосовуоться до операцii, iншоi подii або умови,

Керiвництво КУА застосовуе судження пiд час розроблення та застосування облiковоi
ПОЛiТИКи, Щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття
економiчrrих рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова,звiтнiсть:

ПОДаС достовiрно фiнансовиЙ стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки
Фонду;

вiдобралсас економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а

форму:
- с нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;- е повною в ycix сутт€вих аспектах.
Пiд час здiйснення судх(ення керiвництво КУА посиласться на прийнятнiсть наведених

далi дясерел та враховуе ik у низхiдному порядку:
- ВИМОГИ В МСФЗ, У яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
- визначенFIя, ltритерiТ визнання та концепцii оцiлIки активiв, зобов'язань, доходiв та

витрат у Коrrцептуальнiй ocHoBi фiнансовоi звiтностi.
ПiД час здiйснення судження керiвництво КУА враховуе найостаннiшi положеrrня

iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну
концептуальну осIIову для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та
прийнятi галузевi практики, тiею мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним
дх(ерелам.

ОперацiТ, що не регламентуються МСФЗ Фондом не здiйснювались.

не лише юридичну
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5.2. Судження щодо справедливоТ BapTocTi активiв ФоIlду
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 rрунтуеться
на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потоlсiв, iсн)точоi економiчНОi

ситуацii, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з

врахуваIIням вимог МСФЗ 13 <Оцiгrка справедливоi BapTocTi>.

5.3. Судження цIодо змiн справедливоi BapTocTi фiнапсових активiв
Керiвництво КУА вважае, що облiковi оцiнки та припуtцення, 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 плином часу, оскiлькlл оцiнКИ

базуютьсЯ на припуЩенняХ керiвництВа п{одО вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн
валютних KypciB, показникiв кредитоспромо>ttностi контрагентiв, коригУвань пiд ЧаС

оцiнки iHcTpyMeHTiB, а TaKo>lt специфiчних особливостей операцiй; та
- вплив змiни в оцiнках на 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 вzIJIют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i
коригувань пiд йс оцiЪки iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оiiiнцi BapTocTi

фiнансових iHcTpyMeHTiB у разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний впЛиВ на

вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток.
використання рiзI-tих маркетингових припущень таlабо методiв оцiнки також може мати

значний вплив на передбачувану справедливу BapTicTb

5.4. Судження щодо очiкуваних TepMiHiB утримування фiнансових iнструмептiв
Керiвництво КУА застосовуе професiйне судження щодо TepMiHiB УТриМаННЯ

фiнансових irrcTpyMeHTiB ФондУ, Що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне
судження за цип1 питанням rрунтуеться на оцiнцi ризикiв фiнансового irrcTpyMeHTy, йОгО

прибуткоВостi й динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi мояtуть

бути пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не е пiдконтрольнйм кеРiвництвУ
КУД фактором i може суттсво вплинути на оцiнку фiнансових iHcTpyMeHTiB ФондУ.

5.5. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизоваFIою вартiстю, КУА на датУ

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

ризику.
куд визнае резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими

активами, якi оцiнюIоться за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних креДИТНИХ

збиткiв за весЬ строк дii фiнансового активу (.rри значному збiльшеннi кредитного

ризику/для кредитно-зtлецiнених фiнансових активiв) або 12-мiсячними очiкУваНИМИ

кредитними збитками (у pa.i незначного зроста}Iня кредитного ризику).
Зазвичай очittусться, що очittуванi кредитнi збитки за весь строк дii мають бути визнанi

до того, як фiнанСовий iHcTpyMeHT стане прострочений. ЯК правило, tсредитний ризик
значно зростас ще до того, як фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим або буде
помiчено iншi чинники затримки rrлате>lсiв, rцо с специфiчними для позичальника,
(наприклад, здiйснення модифirtацii або реструктуризацii).

Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вважаеться низьким, якщо фiнансовИЙ
iHcTpyMeHT мае низький ризик }Iастання дефолту, позичальник мае потутtнiй пОтенцiаЛ
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виконувати cBoi договiрнi зобов'язання щодо гроIпових потокiв у короткостроковiй
перспективi, а несприятливi змiни в економiчних i дiлових умовах у довгостроковiй
перспективi моясуть зI]изити, але не обов'язrtово здатнiсть позичальника виконувати своi
зобов'язання щодо договiрних грошових потоttiв.

Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише
на пiдставi того, що ризик дефолту за ними с ниlttчим, нiлt pr.rn Лефолту за iншими
фiнансовими iнструмеIлтами Фонду або Hilc кредитний ризик юри.д"пцii, в якiй Фонд
здiйснюе дiяльнiсть.

Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дii не визнаються за фiнансовим iHcTpyMeHToM
просто на пiдставi того, що BiH вва}кався iHcTpyMeHToM iз низьким креди,гним ризиком у
попередньому звiтному перiодi, але не вва}каеться таким станом на звiтну дату. У такому
випадку КУА з'ясовуе, чи мало мiсце значне зростання кредитного ризику з моменту
первiсного визнання, а oT)Ite чи постала потреба у визнаннi o.riny"unr11 прЪд"r""* збиткiв за
весь строк дii.

очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування КуА щодо кредитних
збиткiв Фонду.

6. Розкриття iнформацii щодо використання справедливоi BapTocTi

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

куА здiйснюо виключно безперервнi оцiнки справедливоi BapTocTi
зобов'язань Фонду, тобто TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та мсоз tз
фiнансовий стан на кiнець коя(ного звiтного перiоду.

котп Капiтал>

активiв та
у звiтi про

класи активiв та
зобов'язань,
оцiпених за

справедливою
вартiстю

Методики оцiцювання
Метод
оцiнки

(ринковий,
дохiлний,

витратний)

Вихiднi данi

Грошовi кошти Первiсна та подальша оцiнка
грошових коштiв та Тх
еквiвалентiв здiйснюсться за
справедливоIо вартiотю, яка
дорiвнюе ix номiнальнiй BapTocTi

Ринковий офiцiйнi курси НБу

Борговi цiннi
папери (облizаtlii'
BHyпtpitttHboi'
dерэrcавно| позuкu)

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

Ринковий,
дохiдний

Офiцiйнi бiрlковi курси
органiзаторiв торгiв на
дату оцiнt<и,
котирування
аналогiчrrих боргових
цiнних паперiв, у разi
вiдсутностi iнформацiя
з сайту НБУ
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6.2. PiBeHb icpapxiT справедливоi BapTocTi, до якого належать оцiнки справедливоi

BapTocTi.
для цiлей фiнансовоi звiтностi оцiнки справедливоi BapTocTi розподiляються за

категорiяМи на Рйhi \, 2 абО 3 у залехtНостi вiд того, наскiльки вхiднi Данi, використанi для

оцiнок справедливоi BapTocTi, пiддаються спостерея(енню, i важливостi таких вхiдних даних

для оцiнки справедпивоi BapTocTi у uiлому, якi моясна викласти таким чином:
. Вхiднi данi Рiвня 1 являють собою цiни котирування (без коригування) на активних

ринкаХ на iдеIлтиЧнi активи або зобов'язання, до яких керiвництво КУА може мати дост}тI на

дату ошiнrси;
о Вхiднi данi Рiвня 2 являють собою вхiднi данi (okpiM цiн котирування, вiднесених до

Рiвня 1), якi мо11fl{а спостерiгати для активу чи зобов'язання, прямо або опосередковано; та

. Вхiднi данi Рiвня 3 являють собою вхiднi данi д.rrя активу чи зобов'язанIIя, яких немае

у вiдкритому доступi:

б.3. Перемiщепня мiж рiвнями icpapxii справедливоТ BapTocTi

у 2018 та 2019 роках переведень Mirrc 2-мтаЗ-м рiвнями icpapxii справедливоi BapTocTi

не вiдбувалося.

-=
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Iнструменти
капiталу

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB

капiталу здiйснюсться за ix
справедливою вартiстю, яка

зазвичай дорiвнюс цiнi операцii, в

ходi якоi був отриманий актив,

Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB

капiталу здiйснюсться за

справедливою вартiстю на дату
оцiнки.

риttковий ОсРiuiйнi бiрхtовi курси
орга1-1iзаторiв торгiв на

дату оцiнки, за

вiдсутностi
визначеного бiрrкового
курсу на дату оцiнки,
використовусться
остання балансова
BapTicTb, цiни закриття
бiрясового торгового
дня. У разi вiдсутr-rостi

бiрлtових KypciB
використовуеться будь-
яка вiдкрита та

доступна iнформацiя,
чи застосовуються iншi
методи оцiнки

тис.

Класи aKTt,tBiB

та
зобов'язань,
оцiнених за
справедлI.Iвою
вартiстю

' 1 piBeHb
(Ti, що мають
котирування, та
спостеlэеlttуванi)

2 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань, zLпе

спостеретсуванi)

3 piBeHb '

(ri, що не MaIoTb

котирувань i не с

спосте|]ежуваними)

Усього

2019 201 8 2019 2018 2019 201 8 2019 201 8

Дата оцiнки з1.|2,19 31.12,18 3 1 .12. 19 3 1 .12.1 8 31.12.19 3 1 .12. 18 3 1 .12. 19 31,12.i8

Фiнансовi
активI4, якi
оцiнюються за
справедл14вою
вартiстю

з0628 з11'42 з0628 з1]l42

Грошовi
кошти

103 34 103 з4



l

Примiтки до фiнансовоi звiтностi IспIФ "отП Валютний" ТоВ (кУд (отП Капiтал>
за piK, що закiнчився 31 грудня 2019 р.

б.4. Iншi рOзкриття, щ0 вимагаються N{сФЗ 13 <Оцiнка справедливOi вартостЬ)
Справедлива BapTicTb фiгIансових iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з Тх балансовою вартiстю

}Iаступна :

КерiвницТво КУА вважае, що наведенi розкриття щодо застосування справедливоi
BapTocTi е достатнiми, i не вважае, що за мехtами фiнансовоi звiтностi залишилась будь-
яка суттсва iнформацiЯ щодО застосуваннЯ справедливоi BapTocTi, яка мояtе бути
корисною для користувачiв фiнансовоi звiтностi Фонду.

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

/.1. Щодаткове розкриття iнформацiт статей Звiту про фiнансовий стан
7 .1.1, Щебiторська заборгованiсть
визнання та оцiнка реальностi дебiторськоi заборгованостi у перiодi, rцо перевiрявся,

проводились вiдповiдно до мсФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти). Щебiторська заборгЬвurri.r" .
деталiзацiею за кожною групою для розумiння звiтностi користувачами мае наступний
склад.

СтаноМ на З1.12.2018 р. та з1.|2,2019 р. Фонд не мав довгостроttовоi дебiторськоТ
заборговаНостi. .ЦебiТорська заборгованiсть за строками погашення наведена у таблицi
нижче.

J,L

Найменування
Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

2019 2019 2019 20l8
Фiнансовi активи, якi
оцiнюються за справедливою
вартiстю

з0628 з1lI42 з0628 з1lI42

Грошовi кошти 103 з4 10з з4

Стаття 31.12.2019 р. 31.12.2018 р.
!ебiторська заборгованiсть за виданими авансами 2

Щебiторська заборгованiсть за
доходiв

розрахунками з нарахованих 1
_) 1

Всього
(ряdоtс ] l30+ ] I10 Звiпlу про фiнансовuй сmан) 5 1

Найменування Всього на
кiнець року

Щебiторська заборгованiсть за
строками погашення. тис. гDII.

до 12
мiсяцiв

вц 12
мiсяцiв до
18 мiсяцiв

ви 18
мiсяцiв
до 36

мiсяцiв
]1.12.2018 р.

Щебiторська заборгованiсть за

розрахунками з нарахованих доходiв
1 1

31.12.2019 р.
Щебiторська заборгованiсть за
виданими авансами 2 2
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Станом на З|),22019 р. вiдсутнi KoHKpeTHi факти
заборгованостi конкретним дебiтором.

кредитний ризик щодо дебiторськоi заборгованостi визначений як

кредитноГо збиткУ с несуттеВим, тому коригування BapTocTi дебiторськоi:
проводилось.

Iнша iнформацiя, яl<а пiдлягас розкриттю вiдповiдно до вимог мсФЗ 7 <Фiнансовi

iнструменти: розкриття iнформацii), не розкривасться у зв'язку rr вiдсутностi.

керiвництво itуд далi наводить додаткову iнформацiю, яка необхiдна для кращого

розумiння результатiв дiяльностi Фонду:
1) облiкова полiтика щодо визнання доходу,
2) види доходiв та витрат за кожною групою для розумlння звlтност1 користувачами;

3iсклад i суму urrpar, вiдображених у статтях "Iншi операцiйнi витрати" та "IHшi

витрати" Звiту про сукупний дохiд.

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

Що. фiнансових активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстЮ з визнанняМ

переоцlнки у складi прибутку/збитку, керiвництво I{YA вiдdосить iнвестицii Фонду в

облiгацiт tцодо яких мае HaMip продати протягом операцiйного циклу.
Пiсля первiсного визнання облiгацii оцiнюються iх за справедливою вартiстю.

результати вiд змiни справедливоi BapTocTi цього фiнансового активу визнаються через

прибуток або збиток
Справедлива BapTicTb облiгацiй, якi BHeceHi до бiрrкового

мiнiмальним бiржовим курсом органiзатора торгiвлi.

Щетальна iнформацiЯ про iнlзесТицii Фонду У Цiннi папери (вид цiнного паперу, piBeHb

з|.|2.2019

IliHHi папери утримуються для продажу та. мають короткостроковий TepMiH

обертання. Облiковуються за справедливою вартiстю за першим piBHeM iepapxii

справодливоi BapTocTi.

Щебiторсьltа заборгованiсть за

розрахунками з нарахованих доходiв J
aJ

щодо ризику непогашення

низький. Розмiр
заборгованостi не

списку, оцiнюеться за

Iиg.

Щiнний папiр 31.12.2019 р. 31.12.2018 р.

I-{iHHi папери, погашення та отримання доходу за якими
гарантовано Кабirrетом MiHicTpiB Уrtраiни

з0 62в 31 I42

Всього iнвестицiй
l>яёtлс l l(l0 Балсллtсу (Звillэлt п7эо фiнспlссtвuй qmctH)

30 628 31 |42

листингу. рейтингова оцiнка, тощо) станом на наведена ншItче.

Вид цillппх паперiв

Кол за €fil'ПОУ
епliгснта (лбо

iдеll,гп фiкацil"r пи
ir код (ltoпtcp)
нерезидснl,il в

Kpaiui
резrtдеlrцii)

PiBeHb лiстингу котпрувального
списку бiряtового ресстру, до
якого включено цiнний папiр

I'eiiTllltr,
ова

ollilIKд
цilrltого
паперil

епt iT,cl1,1,a

I Ial-tпlcHyBa
пtlrI

КРСДПТ,IIОГО

llгс IIтсl-ва,
,I к Il i}l

п рисво€IIо

реI-(гипI,ову
olцilIlcy

цiltllпх
паперiв

епI iгсltта

СправслLIпва

BapTicT,b {тпс.
грIl.)

кiлькiсть
(шт.)

Облiгаtцii BrtyTpitпlrboi
лер)I(авIIоi гlозI,1кrl

YKlraTHl.r

000 l з480
PiBettb лIлстинry l, ПФТС; PiBcHb

листлrнry l, УБ;
саа1

Standard &
Роог's

30 628 1 540
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Прип,tiтки до фiнансовоi звiтностi IСПIФ "ОТП Валютний'' ТОВ (КУА
за piK, що закiнчився 3 1 грудня 2019 р.

a

(оТП Капiтал>

!оказами вiдсутностi зменшення корисностi фiнансових iнвестицiй Фонду е:- виписка вiд Щепозитарноi установи Акцiонерне товариство "Пiреус Банк МItБ", з
рахунку в цiнних паперах: цiнлIi папери, станом на з|.12.2019 р. облiков}тоться на
рахунку - <I]iHHi папери, заблокованi для торгiв>,

- ВiдсутнiстЬ означениХ юридичнИх осiб - eMiTeHTiB цiнних паперiв в peecTpi
нкцпФр, як таких, що мають ознаки фiктивностi та банкрутств&, Що пiдтвердхtуе
вiдсутнiсть факторiв, що б ставили пiд cyMHiB платоспромоlкнiсть юридичних осiб -
eMiTeHTiB цiнних паперiв.

Методика оцiнки справедливоТ BapTocTi цiнних паперiв Фонду, результати якоi
вiдображаеться У фiнансовомУ результатi вiд переоцiнки цiнних .rurr.piu Фонду та
застосовуеться кожного робочого дня, настуIIна:

справедлива BapTicTb налея(них Фонду цiнних паперiв, що обертаються бiльш як на
однiй фондовiй бiрхti, при розрахунку оцiнюеться за найменшим з бiржових KypciB,
визначених та оприлюднених на кох(ному з органiзаторiв торгiвлi.

справедлива BapTicTb боргового цiнного паперу оцiнюсться за мiнiмальним серед
органiзаторiв торгiв, на яких обертасться такий цiнний папiр, офiцiйним бiржовим nyp.o,
на дату оцiнки (1-й piBerrb iepapxii).

справедлива BapTicTb державних облiгацiй, щодо яких органiзатори торгiв не
встановили бiржовий курс, визначаеться як справедлива BapTicTb, що встановлюеться НБУ
на дату оцiнки (1-й piBeHb iepapxiT).

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

р*т
del

де Р - справедлива BapTicTb боргового цiнного паперу;
уМ - дохiднiсть до погашення (оферти);
Ci - вели,tИна виплати (купонноi, амортизацiйноi) у i-тий перiод, грн.;
di - кiлькiсть днiв до 7,2,... 11 випJtа,Iи на дату розрахунку;
N - номiнальна BapTicTb або залишкова вiд номiнальноi BapTicTb цiнних паперiв, грн.;
drr - кiлькiсть днiв до дати погашення цiнних паперiв.
Розрахунок доходностi до погашеFIня уМ здiйснюеться за наведеною формулою в

зворотноМу порядкУ наближеними математичними методами виходячи iз значення Р, що
дорiвнюе останнiй справедливiй BapTocTi, визначенiй за 1-м piBHeM iepapxii, та дати
встановлення такоi BapTocTi.

Оттtе, в активах Фонду облiковуються цiннi папери за справедливою вартiстю
через прибутки i збитки.

Itредитна якiсть фiнансових активiв розкрита у п. 8,3.1 цих Примiток.
2з

-.----тТ*(t n.yr) Дu'

jV
+-*-' d",/

ё+уr) *"
с,

Класи aKTl.rBiB та зобов'язаIlь, оцiнених за
справедлIлвою вартiстю

1 piBeHb
(Ti, що мають котиl]ування, та спостережуваr,ri)

Щата оцiнки з1.12.19 3 1.12.18

Фiнансовi iнвестицiТ, якi оцiнюються за
справедливою вартiстю

з0 628 31 |42
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Примiтки до фiнансовоТ звiтностi IСПtФ "ОТП
за piK, rцо закiнчився 3 ]

-

Валютний" ТоВ кКУА коТП Капiтал>

грудня 2019 р,

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

Станом на 31.|2.2019 р. грошовi
вiдсутнi.

кошти, виItористання та заборона яких обмежене,

Крели глл at .:tK i c,l ь r} iнirHc oBlax а,ttтив iB ро:]крита1, ш. 8.3,1 цих Припtiтюк,

7.1.4. Перекласифiкацiя статей балансу станом на початок звiтного 2019 року
При форл,rувашлii фirлаллсовоТ звiтлtос,гi Фоrлду за 2019 pirt шроl}еде}Iо дttлатковиtYt

аналiз доiоворiв банкiвських вкладi,в, пtо були пiлпlтсанi у 2{i18 роцi за TeplvtiHatvlИ

trэсl:lл.titllення 2{)18-2019 рр. IIри лровеленi аналiзу yMtlB договорiв визначено, пIt) :ta

уý4овап.{и логоворiв де!1с11]!1ти в банltаrх не i\4оii(jlиIio лос,i,рокOвo 0l]pиfr.4aТIt t,la rloL:O,rltиti

bu_"1,ruoo, вiдшовiлллg до вимог МСБО 7 ,гакi деfiозити rte с eKBiBaJIeIrTaMИ ГРОШOi}ИХ КОШТ'iВ

та класифiкуютьсЯ як фiнансОвi iнвестИцii,, шlО оцiнюютъс}т за амортизованOю вартiстю.
'I'акипт IIиноN,{, при, скл;цаннi (liHaHctlBtlT звiтностi :}а 2019 piK прOведоно

шерекJlас}td:iкацiкl дешЬзитiв lla pilxyшIffix в балlrtах з вiдобрах(еншяI4 iх яlt troTt1,1tli

фiнансовi iллвес,гицii _Y с,rа,rтi <Пo,rcl.rнi dliliallcoBi iлiвестицii>> Балаltсу (Звiт IIро

фiнансовий стан) cTaHoN{ на 01 .01 .2019 р.
gTrKe. у форлri :звiтнtrстi Баланс(llвiт про dliнансовий стан)станOь{ нa 31.12.2019р,

вiдобрахtеIlо liacTyillle:

Станом на 01.01.2019 р. та на
нарахованих вiдсотttiв.

3|),2.20it9 р. банкiвськi депозити вiдобрахсено без

ýе,гаllьша iнt}орплаuiя дjIя кOрисlуýачiв lзвiтшостt щOдtl

леIIозити l,рошовi t{ошти Фонду, за ,reptrrillaпtи 
розмiщеIIлlя,

на 31,122019 р. iнфор:uацiя наступна:

балrкiв, в rllci po:lH'tirr{elli :tit

вil{со,гкаrли (яrсi с plTrlKclBtavtи)

тис. грн.

Стаття 31.12.2019 р. 31.12.2018 р.

Грошовi кошти на поточному рахунку 103 з4

Всього
Ьяdок ]]б5 Звimу п7эо QliHallcoBuй спlан)

103 34

,l,иff.

Стаття Бал*rх*з, 3€"t2.19 пз. 01.01.19 р.

Поточнi фiнансовi iнвестицii (ряdок 1160 Звiпlу
про фiнаttсовuй сmан) в тому числi:
- Борzовi I_{П

- !еtlозttпtнi рахllццц в баtttсах

зtr 359

за 62в

lJ1

31

зI

1\7

l42

90

['poшri т* ik еквiвалеtIти
Ряdок 1165 Звimу про фiнансовuй сmан

х{}з "э-*

Tplc,

Банк

PiBeHb
рейтингу

банку
TepMiH розмiщення

Вiдсоток,
о//о

Сума
тис.

доларiв
сшА

Сума , тис.
грн.

Ат "тАскомБАнIt" uaAAA 09.12.201909.|2.2020 5,5% 20,5 485

Ат "тАскомБАнк" uаААА 1 8. 1 1.2019-1 8. 1 1.2020 5,5% { 0,,{ 246

Всього 30,9 13|

24
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi IСПIФ ''ОТП
за plк, що закiнчився З 1

Хiровсдена llL*рек,llаOифiкацiя лiiдttовi;tас л}i,Iл,{огаш h,{С]с}З ra досrовilзлло розкривас
iнфорrr.rацiтО ;1-П}I rdорi.rстувачiв фiнансовоТ :звi глтостi"

7.1.5. Пайовий капiтал, додатковий капiтал
Iнформацiя про склад власного капiталу, що вiдобрах(ена у фiнансовiй звiтностi,

наступна.

CTaHol,t на 3 ] гр}цня 201В 1эсllсу та на 31 грулня 2019 ;эоltlz:* заресот]рtlваний ш;rliовий KalriTa.lr був rrредставлеt*ий 200 000 тис. r.p1l
(2000000 illвес,гr,rцiй}Iиьlи сертифiка,rами rroMirtaJlblloю BapTioTlo 100 rplr, кохсллий),

- неопла,lений капiтал був п;rелстttвлениrl 169065 тйс, грн. та lб2058-тис, грн
вiлповiдно,

- IЗI,{JIуIIеIiий lcarriTa:t був rlрелстав;rелtиtl 5 156,rи0. гр}I.,га 1l 895 тис. rpg. вiдrltrвiлtrсt
(46 з65 та 102 574 iнвестицiйнi{ми оертифiкатап,rи вiлповiлн,э за середньс,:зваженOю
BapTicTKl Rилучених i нвестицiйних сlертиф iKaTiB.).

7.1.б. ТоргОВ€ЛIrI'п та iшшrа кредlIтOрська заборговапiстr,

Кредиторська заборгованiсть мае наступний склад:

тис. грн.

Itредиторська заборгованiсть мае поточний характер та € реальною, заборгованостi з
простроченим строком позовноi давностi не мае.

IrrШа iНфОРМаЦiЯ, ЯКа пiдлягае розкриттю у вiдповiдностi до вимог мсБо з7, не
розкривасться, у зв'язку з ii вiдсутнiстю.

7.1.7. KopoTKocTpoKoBi (поточнi) забезпечення
На paxyHrcy Фонду <ПотоT нi забезпе.lення) ведеться узагальнення iнформацii про рухкоtптiв, якi за рiшеннями, прийнятими КУА резервуються для забезпечення майбутнiх

витрат i платетсiв i включення ix до витрат поточного перiоду.
25

тис
Стаття 31.12.2019 р. 3} "tr2.2$18 р"

Заресстрований (пайовий) капiтал 200 000 200 000

Щодатковий капiтал: 2628 l 385
- Р о з.м i tц ен н Я с е р пl u ф i lc а пt i в вutц е н ол,t i н а л 1t 172 !Jq

-З а С Пl ocllBq ц ня з н uэtскu/н аdб авкч 2 456 l :40
НерозподiЛений прибуток (непокритий збиток) 2158 4082
неоплачений капiтал (1 62058) ( I 5qOб5)
Вилучений капiтал (1 1 895) (5156)
Разом, власний капiтал
Р яd о к l 1 9 5 ý а.l а t l с у, (,'} в i п t j, tl 1эtl rll i rt а н с tl ButZ с пr art )

31 433 31 246

Стаття 31.12.2019 р. 31.12.2018 р.
поточна кредиторська заборгованiсть за послуги, а саме

заборzоваltiспlь переd КУА з BuHazopodtt 12 5

Всього
(сума ряс)кiв ]6]5+ ]б90 Звiпry про фiнаtлсовttit ctltal) 12 э



-
:
-

Примiтки до фiнансовоi звiтrrостi IспIФ "отП Валютний" ТоВ кКУА коТП Капiтал>

за plк, Iцо закtнчився 31 грудня 2019 р.

змiни щодо сфорп,rованих забезпечень, резервiв протягом 2019 року вiдображенi у
таблицi нижче:

тис. грн,

Види забезпечень i резервiв

Залишок
на

початок
року

Збiльшення за звiтний piK
Використано у
звiтному рочi

залишок на
KiHellb року

нараховано
(створено)

додатковi
вiдрахува

ння

Iншi забезпечення ( aydttпtopcbKi

tlосл1l211)
16 22 16 22

Разом 16 1, 1б 1,,

Суми створених забезпечень використовуIоться лише для погашення витрат, для яких

'uor' були cTBopeHi, тобто забезпечення мас чiтко цiльовий характер.

7.2. Додаткове розкриття iнформацii статей Звiту про сукупний дохiд

Itерiвництво куд далi наводить додаткову iнформацiю, яка необхiдна для кращого

розумiння результатiв дiяльностi Фоrrду:

1) облiкова полiтика щодо визнання доходу,
2) видидоходiв та витрат за кожноIо групою для розумlння звlтностl користувачами;

Зiсклад i суму u"rpur, вiдображеrrr, у статтях "IHпli операцiйнi витрати" та "IHmi

.витрати" Звiту про сукупний дохiд. :

1,2,|. облiкова полiтика щодо визнапня доходу та витрат,

Щоходи Фонду визнаються на ocgoBi принципу нарахування, коJIи icHyc впевненiсть,

tцо ts результатi операцii вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд, а сума доходу може

бути достовiрно визначена.
витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню

та одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або змеtlшення активiв.

витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають

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

вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фirrансовий 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, RизнаIоться

вiдповiднi доходи.

у тому тс перiодi, що й

1.2.2. Щетальна iнформацiя за видами доходiв та витрат за кожною групою

наведено нижче.

тис.

Стаття 31.12.2019 р. 31.12.2018 р.

Irrшi забезпечення
22 16

Всього
(ряdок tбб0 Звiпtу llpo фiнансовuй спlан)

11 16
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Адмiнiстративнi витрати 20|9 2018

винагорода компанii з управлiння активами 293 30б

Послуги Нацiонального депозитарiя Украiни 5 )
Винагорода депозитарIriй ycTaHoBi |6 ?п

Винагорода аудитору Zэ 1,0

Винагорода торговцю цiнними паперами 8 5

Iншi адмiнiстративнi витрати, що пов'язанi з

обслуговуванням Фонду (нопtарiальнi послуzu.,

розрахунt{ово-касове обслуzовуваl tltя, Bull1pall1u
пов'язанi з обслуz,овуватlllял,t учаснultiв, iнфорлlацiйнi
послуzu, реесmрацiйлli послуz.u, lllou4o)

4з 43

В сь о zo adMiHicmp аmuв н ах в umр аm
(ряdок 2130 Звimу про сукупнuй dохid)

-r88 _395

Iншi операцiйнi доходи* 2019 2018

-Дохiд вiд операцiйноi курсовоi рiз'ницi 260 7з2|
-Витрати вiд операцiйноi курсовоi рiзницi (|22) (7з39)

Bcbozo lHuli операцiйнi loxola
(ряdок 2]20 Звimу про сукvпнuй \oxid)

138 (1 8)

Фiнансовi та iншi доходи, фiнансовi та iншi
витDати

20|9 2018

Фiнансовi dохоdu

-Процентний дохiд за борговими цiнними паперами 2260 2050

эl 4з

Bcbozo iншах фiнансовuх doxodiB
(ряOок 2220 Звimу про сукупнuй Doxid)

2297 2093

cll i t t а н с о в i в ul11 р а l11u

Itlu,ti doxodu

- Щохiд вiд переоцiнки цittних паперiв |5425 1 5014

- Дохiд вiд реалiзацii цiнних паперiв 53785 25770

Bcbozo iHu,lux doxodiB
(ряdок 2240 Звimу про сукупнuй dохid)

69210 40784

Iltu,ti вч.пlраttlu

- Витрати вiд переоцiнки цiнних паперiв 1 8400 Iб 220

- Собiвартiсть реалiзова}Iих цiнних паперiв 54l81 2{i 259

Bcbozo iHtl,tux вumраm

{рясsоlс 2270 ,|c;itlty l1]э{) су!i3|l1rtuй c}oxir})
72 58l 42 479
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Примiтки до фiнансовоi звiтностi IСПIФ "ОТП Валютний" ТОВ кКУА кOТП Капiтал>

за piK, що закiнчився 31 грудня 2019 р.

*Витрати та доходи вiд операцiйноТ KypcoBoi рiзницi у цiй таблицi представленi розгорнуто
для розумiння користувачам статей витрат та доходiв, у Звiтi про фiнансовий стан цi cTaTTi
вiдобралtенi згорнуто.

Загальний фiнансовий результат Фонду наступний:
тис.

Стаття 2019 2018

Фiнансовий результат вiд операцiйноТ дiяльностi (250) (413)

Фiнансовий результат вiд фiнансовоi дiяльностi
,'rо?

2093

Фiнансовий результат вiд iншоi дiяльностi (3371) 1б95

Загальний фiнансовий результат (|324) (15)

7,2,3. Податок на прибчток
Фонд не мас витрат з податку на прибуток у зв'язку з тим, що вiдповiдно до cTaTTi

|41.6,1. Податкового Кодексу УкраТни звiльняються вiд оподаткування кошти спiльного
iнвестування, а саме: кошти, залученi вiд учасникiв iнституту спiльного iгrвестування,
доходи вiд здiйснення операцiй з активами iнституту спiльного iнвестування, доходи,
HapaxoBaнi 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 тоrтдо).

7.3. Звiт про рух грошових коштiв
Iнформацiя про рух грошових коштiв надас основу для оцiнки спроможностi Фонду

генерувати грошовi кошти, еквiваленти гропIових коштiв, поточнi фiнансовi iнвестицiТ у
депозити, i для оцiнки потреб Фонду у використаннi цих грошових потокiв. При розкриттi
зазначеноi iнформацii КУА застосовувало вимоги до подання та розкриття iIrформацii про
р).( грошових коштiв викладенi в МСБО 7.

Щля цiлей складання звiту про р}х грошових коштiв до грошових коштiв та ix
еквiвалентiв включаються активи, якi мо}кутъ бути вiльно KoHBepToBaHi у вiдповiдну суму
грошових коштiв протягом короткого перiоду Llacy, а саме: кошти розмiщенi на поточному
та депозитних рахунках з первiсним строком погашення до 3б5 днiв.

Iнформацiя про грошовi потоки минулого звiтного перiоду 2018 року
використову€ться як показник суми, перiоду та визначеностi майбутнiх грошових потокiв.
Вона корисна пiд час перевiрки точностi минулих оцiнок грошових потокiв, а також
взасмозв'язку рентабельпостi, LIистих грошових потокiв i впливу змiни цiн.

ис

Стаття 2018 2018* 2018

I. Рух коштiв у результатi операцiйноiдiяльностi
Витрачання на оплату ToBapiB (робiт, послуг) (334) {382} {з65)
Витрачання на оплату aBaHciB (2) (17)

Iншi витрачання (45) (50) (50)

Чистий рyх коштiв вiд операцiйноi дiяльностi (381 {432\ {,{32,}

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйпоi дiяльпостi
LIадходlttення вiд реалiзацii:
фiнансових iнвестицiй 53 вв4 25713 2511-\
необоротних активiв

Надходтtення вiд отриманих:
вiдсоткiв 2295 ?136 2lзб
дивlдендlв

Витрачання на придбання:
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нчився 31 грулня 2019 i,

Капiтал>

-=,n,
- фь

фiнансових iнвестицiй (5бб43) {:]0б85) (30{l85)

необоротних активiв
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноТ дiяльностi (464\ t21"l6\ (}776}

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльпостi
Розмiщення iнвестицiйних сертифiкатiв 82з9 3629 3629
Витрачання на викуп iнвестицiйних сеlэтифiкатiв (6729\ lI92) (1 192)
Чистий рух коштiв вiд фiнансовоiдiяльностi 1510 2437 2437
чистий рyх грошових коштiв за звiтний пепiод 665 t111 {771}
Залишок коштiв на початок року 124 9|2 9l?
Вплив змiн валютних коштiв на заJIишок коштiв 45 ( t7) l7)
Залишок коштiв на кiнець року 834 12,ý L24*з метою I-Iадання користувачам фiнансовоi звiтностi повноi, правдивоi та

неУпередженоi iнформацii про змiнi, що вiдбулися у грошових коштах Фонду та iТ
еквiвалентах, КУА уточнило рух грошових ltomTiB в результатi операцiйноi дiяльностi за
2018 piK.

В зазначеному звiтi Керiвництво КУА надас iнформацiю про минулi змiни грошових
коштiв Фонду, ix еквiвалентiв, поточнi фiнансовi iнвестицiТ 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

капiталу, зiставлення його BapTocTi за перiод MirK початком та кiнцем звiтного перiоду
2019 року, збiльшення - зменшення його чистих активiв, а такох( загальну змiну доходу та
ВиТраТ, включаючи прибутки та збитки, отриманi в результатi дiяльностi Фонду протягом
2019 року:

20|9

тис

Стаття

Зареест-
рований

(пайовий)
капiтал

,Щолатко-
вий

капiтал

Нерозполi-
лений

прибуток
(непокри-

тий збиток)

Неопла_
чений

капiтал

Вилуче_
ний

капiтал
Всього

2018

Залишок на початок року 200 000 890 4 091 (|72 20l) (3 963) 28 823

Коригування :

змiна облiковоi по.гtiтиttи

Виправ.:lенrIя помLiлоl(
Скоригований залишок на початок
DокY

200 000 890 4 097 (l72 20l) (3 963) 28 823

Чистий прибуток (збиток) за звiтний
перiод (15) (15)

Розподiл прибутку :

Виплати власникам (дивiденди)

Внески учасникiв:
ВtIесltи до капi,t,алy

Погашення заборговаIлостi з
tсапiталу 3 136 3 136

Вилучення капiталу:
Викуп акцiй (часток) (3 658) (3 658)

Iншi змiни в капiталi 495 495

разом змiн в капiталi 495 (15) 31 36 1 193) 2 423

залишок на кiнець Dокч 200 000 1 385 4 082 (169 0б5) (5 15б) зl 246
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Примiтки оо 4,'rur.oвoi звiтностi IСПIФ "ОТП Валютний" ТOВ кКУА r<OТП Капiталll
за piK, що заltiгtчився З1 грудня2019 р.

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

\4I.6,1. Податкового Itодексу 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,
HapaxoBaнi 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) платетti, роялтi тощо).

8. Розкриття iншоТ iнформацii :

8.1 YMoBHi зобов'язаrrня
8.1.1. Судовi позови
У 2018, 2019 роках КУА щодо активiв, зобов'язань Фонду позовiв до

подано.
суду rre було

8.1.2. Оподаткування
Вiдповiдно до cTaTTi 141,6.1. Податкового Кодекоу УкраТни звiльняютьоя вiд

оподаткування кошти спiльrrого iнвестування.
Але внаслiдок наявностi в украТнському податковому законодавств1 положень, як1

дозRоляють бiльш Hixt один варiапт тлумачення, а також через практику, що склалася в

нестабiльному економiчному середовиtцi, за якоТ податковi органи довiльно тлумачать
аспекти економiчноi дiяльлtостi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть cyMHiBy пeBI-Ie

тлумачення, засноване на оцiнцi керiвlлицтва КУА eKoHoMi.rHoi дiяльностi Фонду,
ймовiрrrо, що Фонд змушений буде спла,гити додатковi податки, штрафи та пенi. ТаКа
невизначенiсть мояtе вплинути на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB, втрати та резерви пiд
знецiнення, а також на ринковий piBeHb цiн на угоди. FIa думку керiвництва КУА сплатило
yci податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi
звiти мохсуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох poKiB.

Залишок на початок року 200 000 1 385 4 082 (169 0б5) (5 156) зl 246

Коригування :

зrrлiна облiковоi полiтикr,r

Виправлення поN,lилок

Iншi змiни
Скоригований залишок tla початок
nOKv

200 000 1385 4 082 (1б9 065) (5 156) зl 246

Чистий прибуток (збиток) за звiтний
пепiод

(1 324) (1 324)

Розподiл прибутlсу :

Виплаги власниI(а]\,I (ливiленли)
Внески учасникiв:

Впески до капir,а_пу (в 222) (8 222)

Погашенllя заборгованостi з

ltапiталу
15 229 15 229

Вилучення капiталу:
Викуп акцiй (часr,ок) (6 139) (6 739)

Iншi змiни в капiталi 1 24з l 24з

разом змiн в капiталi l 243 l 324) 7 00,7 (6 739) 187

Залишок на кiнець року 200 000 2 628 2 758 (162 058) (11 895) 31 433

з0

:
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, Пlrиш,Iiтки до фiнансовоТ звiтностi IСПIФ "ОТП ВалютItий" ТОВ кКУД кОТП Капiтал>
за piK, що закiгrчився 3 1 груднi 2019 р.

8.1.3. СтУпiнь ПOвернення дебiторськOТ забOргOванOстi та ilrших фiнансових активiв
I]наслiдок ситуацiТ, яка скJIалась в економiцi Украiни, а також як результат економiчIrоТ

нестабiльностi, що склаласЬ па дату балансу, icHye ймовiрнiсть того, що аi(тиви I]e змо)Itуть
бУти реалiзованi за iхньою балансовою вартiстю в ходi зви.rайноi дiяльtлостi Фонду.

Ступiнь повернення цих активiв у значнiй Mipi залеrкить вiд ефективностi заходiв, якi
З}IаХОДЯТЬСЯ ПОЗа ЗОнОЮ конТролю керiвництва КУА. Ступiнь повернення дебiторськоi
Заборговапостi Фонду визначасться на пiдставi обставин та iнформацii, якi наявнi на дату
баЛаIlсУ. Fia думку керiвництва КУА, резерв пiд фiнансовi активи Фонду на сьогодFIiшнiй
день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiТ.

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

контролем, або яt перебувають пiд спiльним контролем разом з Фондом;
-асоцiйованi компанii;
-спiльtлi пiдприсмства, у яких Фонд с контролюючим учаOником;
-члени провiдного управлiнського персоналу КУА;
-близькi родичi особи, зазначеноi вище;
-КОмпанii, що контролюють КУА, або здiЙснюють суттевий вплив, або мають суттевий

вiдсоток голосiв у КУА;

Пов'язаниr" arооо*ми Фонду е: 
i

юридичнi особи:
-Закрите акцiонерне товариство (ОТП Фанд Менеджмент>>
-Акцiонерне товариство <ОТП Банк>
фiзичнi особи:
- члениНаглядовоiради,
- Щирекцiя КУА,
- посадовi особи засновникiв-юридичних осiб КУА.

Iнформацiя про операцiй Фондч з пов' чними
- Закрите акцiонерне товариство кОТП

операцiй не здiйснював.
Фанд Менеджмент): у 2018 р. та20|9 р. Фонд

- Акцiонерне товариство кОТП Банк>: обсяг операцiй пов'язаною стороною за 2018
та20|9 роки наступний:

На протязi 2018, 2019 poKiB Фонд не здiйснював операцiй Mixt пов'язаними сторонами -
фiзичними особами КУА.

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

активiв у нестабiльцому ринковому середовищi може суттсво 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,

31

Найменування послуг 2019 р. 2{}Ifip.
Послуги торговця 0,8 0,8
Банкiвськi послуги 20 4|,I
Всього 20,8 41,9

тис.



Примiтки до фirrансовоi звiтностi iСПIФ "ОТП Валютний" ТОВ кКУА кOТП КаПiТаЛ>

за piK, що закiнчився 3 1 грулгт я 2019 р.

ринковий ризиК та ризиК лiквiдносТi. Ринковий ризиК вклIочае валютпий ризик,
вiдсотковий ризиtt та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом КУА
здiйснюсТься на ocHoBi розумiннЯ причиН виникненFIя ризику, кiлькiсноi оцiнки його

моItливого впливу на BapTicTb чистих активiв та застосування iнструмеIlтарiю Щодо йОГО

пом'якшення.

8.3.1. Кредитний ризик
Itредитний ризцк - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнстрУпlеНТ

не змох(е виконати зобов'язання i це буле причиною виникнен[Iя фiнансового збитку iншОТ

сторони. Компанiя визнас резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв За

наступними фiпансовими активами до яких застосовуються вимоги пУнктiв ЩОДО

зменшення корисностi:
- борговi iнструменти, якi оцiнюються за амортизацiйною вартiстю;
- борговi iнструменти, якi оцiнюlоться за справедливою вартiстю через iнший сУкУпнИЙ

дохiд (вiдповiдно до Роздiлу 5.5, МСФЗ 9);

- дебiторська заборгованiсть, у тому числi позики;
- договори фiнансових гарантiй, якi не оцiнюються за справедливою вартiстю чеРеЗ

прибуток або збиток.
Товариство оцiнюс cTaI-IoM на кояtну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим

iHcTpyMeHToM У розмiрi, rцо дорiвНюе очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дii
фiнаIiсового iHcipyMeHry, 

"пщЬ 
кредитний ризик за таким фiнансовим iHcTpyMeHToM

значно зрiс iз моменту первiсного визнання.
Мета встановлення вимог щодо зменшення корисностi полягас у визнаннi очiкуваних

кредитних збиткiв за весь строк дiI за BciMa фiнансовими iнструменТами, за яКИМИ

вiдбулосЯ значне зростаннЯ кредитноГо ризикУ з моментУ первiсного визнання (незалетсно

вiд того, чи BiH оцiнюстьСя на iндиВiдуальнiй, чи на груповiй ocHoBi) з урахуванням yciei
обгрунтовано необхiдtlоi та пiдтвердхсуваноi iнформацii, вклIочаючи прогнозну
iнформацiю.

товариство застосовус загальний пiдхiд щодо оцiнки суми кредитних збиткiв та

використовус нас,tупну модель оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв (стадii життевого

ци
Стадiя Кредитний

ризик
ознаки Перiод Оцiнка

очiкуваних
кредитних

збиткiв
1 Низький:

креduпlнttй

рuзuк Lle

заз1-1ав

зна|tно?о
зроспlа1lltя з
.л4оп4енllху

первiсноzо
вuзншllLя

. вiдсутнiсть ознак 2-oi та з-
оТ стадii,

. позиtlaIJIьник в найблияtчiй
перспективi мас стабiльну
здатнiсть викоI{увати
прийнятi на себе
зобов'язання ,

. перспективи мо}куть, але не

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

аналiз 12

мiсяцiв

0,001 %

2
Середнiй:
значllе
зросmання
KpedumHozo
рuзul{у

. з змiна зовI,tiшнiх ринкових
показникiв кредитного

ризику,
о неповr,lий платiтt
. часткове виконання умов

аналiз всього
життевого

циIilу

|0%

з2

:
=
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договору
о надаltа не повна iнформацiя

про позичальника

iHcTpyMeHTa

J

Високий:
кlэеduruно-
знецiненi

фiнансовi
акпluвu

. значнi фiнансовi трулнощi
фiнансового iHcTpyMeHTa

о дефолт
. поява ймовiрностi

iнформачii про банкрутство
або реорганiзацii
контрагента,

. часткове виконання умов
договорY

аналiз всього
}киттевого

циклу
iHcTpyMeHTa

вiд 5 до 100%
(розрахl,ноц

BidlloBidHo do
обл ilcoBoi' tlолiпluкu)

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

Нихtче наведена класифiкацiя за кредитними рейтингами, що визначенi кредитними
аГенТствами, якi надають реЙтингову оцiнку фiнансовим установам, фiнансових активiв
Фонду, якi були не простроченi, та не знецiненi,

Шоdо zpou.toBux коulпliв
ТОвариство вiдносно банкiвсьtсих депозитiв Фонду мае наступну модель розрахунку

збитку вiд знецiнення фiнансового активу:
- при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний piBeHb
РеЙтингУ uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що MaIoTb прогноз "стабiльний), що
присвоюетьсЯ рейтинговимИ агентствами, якi BHeceHi до Щержавного реестру
УПОВНОВаЖених реЙтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збиткiв
РОЗРаХОВУеТЬСЯ В ЗаЛежностi вiд строку та умов розмiщення (при розмiщеннi вiд 1 до 24-х
мiсяцiв - розмiр резерву збитку складае 0,001О%, бiльше 2 poKiB - 1О%);
- ПРИ розмiщеннi депозиту в банку з бiльш FIизьким кредитним рейтингом
(СпекУлятивний piBeHb рейтингу, що присвоюеться рейтинговими агентствами, якi BHeceHi

31 груаня 2018 року

Найменування uаА - uaAAA ввв
Менше

ввв

Крелитний
рейтинг не
визцачений

Всього

Рахунки у банках 34 34

Поточнi фiнансовi il-tвестицii зl2з2 з1232

.Щебiторська заборгованiсть l 1

31 грудня 2019 року

Найменування ААА ввв
Менше

ввв

Кредитний
рейтинг не
визначений

Всього

PaxyHKl.t у банках 103 103

Поточнi фiнансовi iнвестицii 31359 31359

Щебiторська заборгованiсть J 2 э

JJ

--.:

-===
-'., :

=--,

тис.
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за piK, що закiн.tився 31 грулня 2019 р.

до Щержавного ресстру уповнова}кених рейтиilгових агентств НКЦПФР) На ДаТУ

розмirцення коштiв резерв збитку розраховусться у розмiрi вiд ]О/о до 20Yо вiд суми ВКЛаДУ

в залежностi в розмiру ризикiв,
Позичальник-банк з рейтингом uaAA та LraAAA характеризусться дуже високоЮ

кредитоспромоittнiстю порiвняно з iншими украiнськими позичальниками або борговими
iнструментами. Знаки (+)) та (-) позначають промirкний рейтинговий piBeHb вiдносно
основного рiвня. Стабiльний прогноз вказуе на вiдсутнiсть на поточний момент передумов

для змiни рейтингу протягом року.
Отже, кредитний ризик tцодо депозитiв, вiдсотки за якими с ринковими, рlвенЬ

рейтингу банку стабiльний, передумови дефолту вiдсутнi, е низький.

Шоdо dliHaHcoBux alcllluBiB в uiннuх папе|эах

На даний час в УкраiЪi дiють три рейтинговi мiхrнароднi компанii:
(Fitcli), "Standart & Poor's (S&P), "Moody's Investors Service" (Moody's).
кредитнi рейтинги боргових зобов'язань УкраiЪи.

Iнформацiя про фiнансовi активи в цiнних паперах (вид цiнного
листингу, рейтингова оцiнrtа, тоiцо) станом на З1 грулня20\8 р. наступна:

<Fitclr Ratings>
яlсi визначають

паперу, piBeHb

Вид цillних паперiв

Код за €ДРПОУ
, емiтепта (або

iдентифiкацiйний код
(номер) нерезпдента в

KpaiHi резиденцii)

PiBeHb лiстингу котпрувального
списку бiряtового ре€стру, до якого

включено цiннпй папiр

реilтпнгова
оцlнка цlllпого

паперlr
е пriтснта

Найменування
кредитного агентства,

яким присвосно
реfiтингову оцiнку

цiнних паперiв
eMiTeHTa

Облiгацii внутрiпrньоТ
дерrкавноilзовltiшньi позик1,1

YKpa.iHlt
000 l з480

PiBcHb л1.lстинry 1, ПФТС; PiBellb
лllстинry 1, УБ; PiBeHb листlлItry 1,

ПЕРСПЕКТИВА
uаВВВ Stапdаrd & Poor's

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

IHu.tc

У 20 1 8р. та 20 1 9р. Фонд кредити не одеря(ував.

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

вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаспiдок змiн ринкових цiн. РинковиЙ риЗик
охоплюе три тиIlи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотtсовиЙ ризик.
Ринковий ризик виникае у зв'язrtу з ризиками збиткiв, зумовлених коливанFIямИ цiн на

акцii, вiдсоткових ставок та валютних KypciB.

Iнший цiновий рдзцк - LIe ризик того, ш{о справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi
потоки вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKPiM

тих, що виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалеlItно 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 здiйснютоться операцii 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, погашеFIЕIя та отримання доходу за якими гарантовано Кабiнетом MiHicTpiB
Украiни (облiгацiТ внутрiшньоiдlерхtавноi позики)

з4



lIl

Прип,riтки до фiнансовоТ звiтностi IспIФ ,,отП Валютний'' ТоВ
за piK, що закiнчйвся 31 гl]удня 2019 р.

(кУА (оТП Капiтал>

бzuIютний ризик - ц0 ризик тOг0, lцо справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоltи
вiд фiнансового iHcTpyMeHTy коливатимуться внаслiдок змiн валютних KypciB.

,ЩОЛЯ аКтивiв номiнованих в iноземнiй валtотi у портфелi Фонду.ru*rоЙ на З1.12,2018 р.
склала 99,69ОА, станом на 31.|2,2019 р. склала 99,69оh.

Балансова BapTicTb валютних монетарних активiв Фонду станом на 31 грудня2О18 та 31
грудня 2019 poKiB представлена таким чином:

Ч}zтливiсть до валютного ризикy. дналiз чутливостi до валютних ризикiв керiвництво
КУА проводило на ocHoBi iсторичних даних щодо волатильностi KypciB iноземних ваJIют.

Стандартне вiдхилення середньоденноi змiни офiцiйного курсу-украiнських гривнi до
цолара сIцА у 2018 роцi склаЛо 0,27уо, Скориговане на долю. iHcTpyMЪHTiB номiнЬваних в
iноземнiй валютi у портфелi активiв Фонду, стандартне вiдхйленt 

" 
..р.д"uоденноi змiни

BapTocTi Bcix активiв Фонду складае О,|9ОА,
Стандартне вiдхилення середньоденноi змiни офiцiйного курсу украiЪських гривнi до

долара сшА у 2019 роцi склало 0,74Yо, Скориговане на долю iнструмЪнтiв номiнЬваних в
iноземнiй валютi у портфелi активiв Фонду, стандартне вiдхиленй ..р.д"uоденнот змiни
BapTocTi Bcix активiв Фонду складае О,7ЗОА.

в аналiз чутливостi включенi тiльки суми монетарних статей в iноземнiй валютi i
коригування ikнього перерахунку на кiнець перiоду.

позитивнi значення в таблицi нижче означають збiльшення прибутку, коли гривня
укрiплюеться порiвняно до долара сшА. Послаблення гривнi ,ropi""n"o до вiдповiдноi
валюти спричинить вiдповiдний вплив на прибуток, i сума нижче буде негативною. Змiни
валютних KypciB не впливаIоть на iнший сукупний дохiд Фонду.

вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi
потоки вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливаТимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових
ставок. Керiвництво КУА усвiдомлюе, Що вiдоотковi отавки мо}куть змiнюватись i це
впливатиМе як на доходи Фонду, так i на справедливу BapTicTb чистих активiв.

2018piK: Фонд несе значний вiдсотковий ризик, оскiльки 99,60 о% активiв розмiпlенi уборгових iHcTpyMeHTax з фiксованою cTaBKoIo дохiдностi, справедлива BapTicru 
"n""залежить вiд змiни ринкових вiдсоткових ставок. КУА провело аналiз .rуrrr"uоЪri BapTocTi

портфеля активiв ФондУ до змiни ринкових вiдсоткових ставок: показник модифiкованоi

Стаття

31.12.2019 р. 31.12.2018р.

Гривнi
(тис.)

Щоларп США,
(тис.)

Гривнi
(тис.)

Щолари США,
(тис.)

1 долар СШД:
2З,6В62 грн.

1 долар СШД:
21.68В264 грн.

Грошi 744 31 29 1

Поточнi фiнансовi iнвестицiТ з0 628 |294 з\142 1125
Чиста валютна позицiя зl372 1325 зII7l t|26

Стаття
з1.12.2019 з\.12.20|8

Гривнi/ долар
сшА

Гривнi/ долар
сшА

Гривнi/ долар
сшА

Гривнi/ долар
сшА

Вiдхилення 0.|з% -0,1з% 0.19% -0.19%
вплив на чистий
фiнансовий результат,
тис. грн.

0.0307 -0.0з07 0.02в5 -0.02в5
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Примiтки ло фiнансовоi звiтностi IспIФ "отп Валютний" ТоВ кКУА коТП Капiталл

за piK, rцо закiнчився 3l грулня 2019 р.

дюрацii становить 1,14. При змiллi ринкових вiдсоткових ставок на |О/о, сукупна BapTicTb

портфеля активiв Фонду змiниться на I,\4Yо.
)ОiЯ pln, Фонд несе значний вiдсотковий ризиrt, оскiльки 9],34 0/о активiв розмirценi у

боргових iHcTpyMeHTax з фiксованоЮ cTaBKoIo дохiдностi, справедлива BapTicTb яких

.un.rr,"ru 
"iд 

зйiп" prrnou"* вiдсоткових ставок. I{YA провело аIrалiз чутливостi BapTocTi

портфеля активiв Фонду до змiни ринкових вiдсотttових ставок: показник модифiкованоi

дторацii становить 1,17 При змilлi ринкових вiдсоткових ставоК на |О/о, сукупна BapTicTb

портфеля активiв Фонду змiниться на 1,,14О/о.

У iаблицi нижче подано аналiз чутливостi щодо ризику змiни вiдсоткових ставок, який

визначався на ocHoBi ,,обГрунтовано можливих змiн змiнноi величини ризику".

Статгя
31.12.2018 р. З1.12.20|7 р.

ччт,ливiсть

Вiдхилення +1,14% -|,14оh +\,|4оА -1,|4оА

Поточнi фiнансовi iнвестицiТ, тц9.1рц з49.16 -з49,|6 з55i,02 -з55,0z

Чистий вплив на прибуток до
оподаткування, тис. грн. з49,16 -з49,|6 з55,0z -з55,0z

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

пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових

коштiв або iншого фiнансового активу.
Керiвництво КУД здiйснюс контроль лiквiдностi Фонду шляхом планування поточно1

лiквiдностi. Керiвництво куд аналiзус термiни платех<iв Фонду, якi пов'язанi з

дебiторськоa .uъор.ованiстю та iншими фiнансовими активами, а такоiIt прогнознi потоки

грошових коштiв вiд операчiйноi дiяльностi.

Фiнансовi активи Доl
мiсяrlя

31 гр

вiд 1

доЗ
мiсяцiв

цня 2018 року

Вiд З мiсяцiв
до 1 року

вiд l
до 5 piK

Бiльше
5 poKiB

TepMiH
погашення
не визна-

чений

Всього

Рахунки у банках з4 34

Поточнi фiнансовi iнвестицiТ 90 з|142 3|2з2
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Фонд не мае довгострокових фiнансових зобов'язань.

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 включають:
' Iсторичнi показники ризику, що розраховуються на пiдставi динамiки BapTocTi

чистих активiв в розрахунку на один iнвестицiйний сертифiкат;
. Iсторичнi показники доходностi з корекцiсю HapiBeHb ризику.
СтанОм на З1.12.20|9 р, iсторичнi показники ризику, що розраховуються на пiдставi

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

Перiод розрахунку Щинамiка BapTocTi чистих активiв в розрахунку
ца один iнвестицiйний сертифiкат

1 недiля 1.55,%

1 мiсяць -о,}5%
З мiсяця ^0.32%

6 мiсяцiв -4,43%
1 piK -з.60%

з початку року -4.48%
з початку розмiщення * 17 .11.2015 р. 13.51%

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 Mextax iнвестицiйноi стратегii)
ЯК Реакцii на змiни ринкових умов, факторiв ризику, рiвня лiквiдностi ринкiв тощо;

' ЗаТВеРДЖУЮТЬСЯ лiмiти iнвестування при включеннi до портфелю Фонду нових
аКтивiв Та як реакцiя на змiну iнвестицiйних характеристик активiв таlчиринкових умов;. щоденнопереглядаютьсялiмiтиiнвестування;

' iНШi ЗаХОДИ, Що дозволяють забезпечувати вiдповiднiсть доходностi та ризику
портфелrо Фонду iнвестицiйнiй декларацiТ.

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

управлiнських рiшень, пов'язаних З оптимальFIим його формуванням з рiзноманiтгtих
ДЖеРеЛ, а ТакоIt забезпеченням ефективного Його використання у господарськiй дiяльностi
Фонду.

За для цЬоГо КУА здiйснюе управлiIrня капiталом Фонду, яке передбачас вплив на його
обсяг i структуру, а також джерела формування з метою пiдвищення ефективностi його
використання. Механiзм упраВлiннЯ капiталоМ ФондУ передбачас: чiткУ постановКУ цiлей i
завда}IЬ управлiнНя капiталОм, а також контроль за iх дотриманням у звiтному перiодi;
удосконалеFIня методики визначення й аналiзу ефективностi використання ycix видiв
капiталу; розроблення напрямкiв оптимiзацii процесу управлiння капiталом, а TaKorK ik
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аналiзу i впровадження; розроблення загальrrоi стратегii управлiння КаПiталОм;

використанIrя у процесi управлiння економiчних методiв i моделей, зокрема пiд час аналiзУ

i планування; орiснтацiю на використання внутрiшнiх важелiв впливу на процес

управлiння капiталом.
Враховуючи зовнiшнi вимоги до величини та структури капiталУ, КУА ЗДiйСНЮе

управлiнНя капiталоМ ФондУ такиМ чином, п{об пiдтримуватИ капiтал на piBHi,

достатньому для задоволення операцiйних i стратегiчних потреб Фонду.
Itерiвництво КУА мо>ttе коригувати свою систему управлiння капiталом ФОНДУ З

урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегii розвитКУ.

Це досягасться за допомогою ефективного управлiння капiталом, постiйного коIrтролЮ

за структурою капiталу, а також плануванням довгострокових iнвестицiй.
КУД здiйснюе управлiння капiталом Фонду з метою досягнення таких основних цiлеЙ:
_ постiйного економi.Iного зростання, яке забезпечус дохiд для iHBecTopiB ФондУ та

виплати iншим зацiкавленим сторонам;
- забезпечус розмiр активiв Фонду на piBHi встановлених законодавствоМ;
- запобiгання та мiнiмiзацiя впливу ризикiв на дiяльнiсть Фонду.
Керiвництво КУА здiйснюе огляд структури капiталу Фонду на щомiсячнiЙ ocHoBi.

при цьому керiвництво аналiзус BapTicTb капiталу, структуру та притаманнi його
складовим ризики. На ocHoBi отриманих висновкiв КУА MorKe здiйснювати регуЛЮВання
капiталУ ФондУ шляхоМ залучення додаткового капiталу, виплати доходу, змiни структури

.1 :

капlталу.
Станом на звiтну дату 31.12.2019 року розмiр заресстрованого пайового капlталу

дорiвнюс 200 000 тис. грн., розмiр сплаченого пайового капiталу Фонду дорiвнюе з7942

тис. грн., розмiр вилученого пайового капiталу Фонду дорiвнюе 1 1895 тис. грн.

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

8.6 Iнформацiя за сегментами
Вiдповiдно до мсФЗ 8 операцtйний сегмент це компонент суб'екта

господарювання:
- Який. займаеться економiчною дiяльнiстю, вiд якоi BiH мо}ке 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

операцiйноi дiяльностi суб'скта ]]осtrодарюваIIня для прийняття рiшень про ресурси, якi
слiд розподiлити на сегменти, та оцiнювання результатiв його дiяльностi ;

- Про який доступна дискретна фiнансова iнформацiя,
основниМ i единиМ операцiйним сегментом Фонду с розмiщення iнвестицiйних

сертифiкатiв Фонду. Протягом 2018 та 2019 poKiB дiяльнiсть Фонду здiйснювалася в

одному географiчному та бiзнес сегментi.

8.7. Подii пiсля Балансу
Мiж датоЮ складаннЯ та затверДження фiнансовоi звiтностi (03 сi,lня 2020 р.) я(одFIих

подiй, якi б могли вплинути на показники фiнансовоi звiтностi та економiчнi рiшення
користува.Iiв, не вiдбувалося.
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за piK, що закiнчився 31 грулн я 2019 р.

зокрема, не вiдбувалося: змiни компанii з управлiння активами, припинення або
прийняттЯ рiшеннЯ про припИнення дiяльностi, iстотного придбання та реструктуризацiТ
аКТИВiВ, ПРИЙНЯТТЯ СУДоВих рiшень на користь позивачiв, що плo.n" б спрЙчиrr"ти
виникнення суттсвих фiнансових зобов'язань Фонду.

Генеральний директор ТОВ кКУА ОТП Капi ська Н.Л.

Головний бухгалтер ТОВ (КУА ОТП Itап! icHKo С.о.

ГВНВРАЛЬНИЙ ДИРЕКТOР

"Свиtl-Кtнш-дчдит"

3дор.lчtнк0 1.1.
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