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3a€}lPTIOY 

3aKOATYY 

3aKOTI<I>r 

3a KBE}l 
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80391 
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0JliiHIIUI BIIMipy: me. rpn . 6e3 )lCCRTKOBOI'Il 3HaK3 (oKpiM pol)liJJy IV 3airy npo ljlin3ncosi pe3yJJLTBTII (3siry npo cyKynnnil ilOXiJl) 
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CKna)leHo (3po6nrn no3Ha'IKY "v" y Bi)lnoai)lniii KUirnnui): 
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33 MilKH3pO)lHIIMII CT3H)lapT3MII ljliH3HCOBOl3BiTHOCTi 

liaJJanc (3BIT npo ljllnancosnii cran) 
na 30092020 p. 

AKTHB 
Ko)l 

pa)lKa 

1 2 

I.Heo6opornl &KTIIBH 

HeM3repian~oni aKTUsn: 1000 

nepoicna B3priCTL 1001 

naKonn'lena aMoprn3aui• 1002 

He33Bepweni Kaniran~oni insecrnui'i 1005 

Ocnooni 3aco6n: 1010 

nepoicna B3pricTh 1011 

3HOC 1012 

Inoecrnuiiin3 nepyxoMiCTL lOIS 

Tiepsicna sapricTh insecmuiiinol nepyxoMocTi 1016 

3noc inoecrnuiiinolnepyxoMocri 1017 

}loorocrpoKooi 6immri'lni 3KTIIBII 1020 

Tiepoicna oapricTh JlOBrocrpoKoanx 6ionori'lnnx aKTUais 1021 

HaKonn'ICH3 aMopnJ3auix JIOBrocrpoKoonx 6ionori'lnnx aKTIJBiB 1022 

}loarocrpoKooi ljlin3ncooi inaecmuil: 
1030 

SKi o611iKOBYJOTLC:II 3a MeTOJ10M yttaCTi B KalliTaJii iHIJIHX lli,!lllpH£-MCTB 

inwi l!Jinancooi inaecTHUii' 1035 

}loarocrpoKosa )le6iropcLKa 336oprooaniCTh 1040 

Bi)lcrpo'leni no)laTKosi aKTHsn 1045 

ry11oin 1050 

BiJlCTpo'leui aKohnuiilni snrpam 1060 

3anuwoK Kowrio y uenrpanhos3HIIX crpaxoanx pC3epsnux ljlon)l3X 1065 

lnwi neo6opomi 3KTHBn 1090 

Y c~ooro 33 po3JlinoM I 1095 
II. 06oporni aKTnnu 

33ll3CII 1100 

Bnpo6Hn'li 3anacn 1101 

He33Bepweue anpo6nnurso 1102 

r OTOBa llpo)lyKUi.c 1103 

Tos3p1< 1104 

TioTO'IHi 6ionori1.JHi 8KTJIBII 1110 

}leno3um nepecrpaxysann• I !.IS 
BcKCCJJi OJICplK3Hi 1120 

}le6iropcLK3 336oproB3HiCTh 33 npOJlYKUiiO, rosapn, po6orn, nocnyrn 1125 

}le6iropcLKa 336oproB3HiCTh 33 po3p3XYHKaM!t: 
1130 

3a BH.!laHHMH aoaucaMH 

3 610)llKCTOM 1135 

y TOMY 'lncni 3 no)lafKY na np~<6yroK 1136 

}le6iropcLKa 3a6oproo3nicrh 3a pmpaxynKaMII 3 napaxooanux JlOXO)liB 1140 

}le6iropcLK3 3a6oprooanicTh 33 po3paxynKaMJ< i3 onyrpiwaix po3paxyHKis I 145 

iuwa noTO 'IH3 )le6iropcLK3 336oprosauicrL 1155 

Tioro'lni ljliuaacosi iusecrnui'i 1160 

rpowi Ta lX CKBiB3JICHTH 1165 

roriBK8 1166 

P3XYHKJ< a 6aHK3X 1167 

Bnrparn Maii6yraix nepio)liB 1170 

'I3CTK3 nepecrp3XOBIIK3 y crp3xoonx pe3epB3X 1180 

' " " . 

<I>opMa.NH Ko)l 3a }lKY}l I 1801001 

Ha no-raToK Ha KineuL 

lBirnoro POKY 3Birnoro nepioJly 
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pe3epsax 36HTXiB a6o pe:Jep83.X HiL1e7KHHX BHnnaT 1182 
pe•epB3X ne33po6nennx npeMiii 1183 . . 
iHWHX CTJ13XOBHX pe3epoax 1184 . . 
lnwi o6opoTHi IIKTHBH 1190 . . 
Y cLoro 3& po3)dnoM II 1195 127431 159161 

III. Heo6opoTnl aJ<Tnon, yrpnMysanii{JIII npoll8lKY, n rpynn B116yrr11 1200 . . 
IJaJtanc 1300 127431 159161 

llacns 
Ko11 Ha no'I&TOI-1 Ha 1-1i11e1lL 

PRIII-1& JBiTnoro neplo11y JoiTnoro neploay 

1 2 3 4 

I. Bnacnnii 1o1anlnn 

3apeECTJ10Bannii (nailoanii) KaniTan 1400 . 
BuecKn 110 ue3apeCCTJ>O&auoro cTarynmro KaniTaJiy 1401 . . 
KaniTBn y )loouinKax 1405 . . 
)lO)l3TKOBHil K30iTan 1410 . . 
EMiciiinuil )loXiA 1411 . . 
H3Konn4eui K)'pcoai pilunui 1412 . . 
Pe•epanuii K3niTan 1415 . . 
HepOJno,llinennll npu6yroK (nenoKpnTHil 36HTOK) 1420 . 
Hconna4enuii KaniTan 1425 ( ·) (·) 

Bnnyqennil K3niTaJI 1430 (·) (·) 

lnwi pc1epan 1435 

YcLoro 38 pD3111JIOM I 1495 0 0 

II. ,llosrocTpoKosl 3o6os 'IIJ8HHII I u6eJne'ICHIIII 

BillCTJ>04CHi DO)lBTKOBi 3000B011JaHHR 1500 . . 
0eHCifiHi 3060B'a33HHa 1505 . . 
)loBrOCTJ'OKOBi KpC,11HTII 63HKiB 1510 . . 
Inwi ,lloorocTpoKooi 106oo'RJaHHR ISIS . . 
)losrOCTJ>OkOBi 336C3IIC'ICHHR IS20 . . 
)loorocTpoKoai 336e3neqenn• BHTJ13T nepconany IS21 . . 
QinLoBe cjliH3HcysanHll IS2S . . 
J)naro,lliiina .llODoMora IS26 . . 
CTJ>BXOBi pC3CpBH 1530 . . 
y TOMY 4HCJii: 

1531 
pe3epB ,llOBroCTJ>OkOBHX 3oOOB 'H33HL 

. . 

pe3epa 36HTKio 36o pe3epo nanelKunx onnnaT 1532 . . 
pc1epo He33po6ncHHx npeMiii 1533 . . 
inwi CTp3xooi pe3epou 1534 . . 
lnoecmuiiini KOHTJ13KTII IS3S . . 
llpH30BHH cjJOH,Il 1540 . . 
Pe3epa na onnn31)" )llKCK-nory I S4S . . 
y CLOI'O 38 p03,1liJIOM II 1595 0 0 

III. lloTO'Illi 3o6os'RJ8IIllll I 3a6eJDC'ICHHII 

KopoTKOCTJ>OKOBi Kpe.llHTII 6anKio 1600 . . 
BeKceni BllilBH i I 60S . . 
lloT04Ha Kpe)lHTopcLK3 J36oprooaniCTL 1a: 

1610 
,llOBrocTpOKOBIIMH 3060B0R33IIIIRMH 

. . 

rosapn, po6oTH, nocnyrn 1615 469 586 

p03paXyHK3MII 3 610,1llKCTOM 1620 . . 
y TOMY 4HCJii 3 no,llaTKy na npn6yToK 1621 . . 
p03p3XYHK3Mll3i CTJ1BXYB3HHR 1625 . . 
p03paxynKaMn J onnaTH npaui 1630 . . 
lloT04HB kpC,IliiTOpChK3 3860proBaHiCTh 33 O)lCplK3HHMH 8BaHC3MII 1635 . . 
lloT04Ha kpC)1llTOpCLKB 3a6oprooanicTL 33 polpaXynk3MH 3 yqacHHKaMH 1640 . . 
lloT04H3 KPC.IlHTOpcLK3 336oprooanicrL i3 BHYTJ>iwnix polpaxynKio 1645 . . 
fioT04113 KpC/IllTOpCLKa 336oproB3HicTL 38 CTJ18XOBOIO l{iJIJILHiCTIO 1650 . . 

lloT0411i 336e3neqennR 1660 . . 
)loxol{l! Mai16yrnix ncpio.lliB 166S . . 
Bi.llCTJ'O'Ieni KOMiciilni ,llOXO.IlH oi.ll nepecTpaxoonKiB 1670 . . 
Inwi noTO'IHi 3o6oa'JilBHHll 1690 . . 
y ChOI'O 38 p03)dJIOM III ,1695 469 586 

IV. 3o6oo'RJ&HHII, noo'RJani 3 neofiopoTHIIMH &J<THB&MII, 
1700 . . 

yTp11MYB81111MII)lJIII npo,llalKy, Ta rpynaMII BllftyYTII 

V. 'IIICTa 88pTICTL a""TIIBIB ne)leplK8BIIOrO nellcliinoro ljlOII.IlY 1800 126962 158575 

Eanauc 1900 127431 159161 

,~:~···· ('; 0~~ 
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KO.UM 

)lam (piK, MicJillh, 'IHcno) 2020 I I 0 I 0 I 

lliJlnpnEMCTBO BillKpnTnif nenciifnnif ljloHJl "«<>apMalleBTH'IHnii" 

(HalfMCHyBaHHR) 

3BiT npo cJ>iHaHCOBi pelyJILTaTH (3BiT npo CYKYDHHH ,llOXf.ll) 
Ja 9 MiCHUiB 2020 p, 

I. ti>IHAHCOBI PE3YJibTATH 

Ko}l 3a 3BiTHIIH 
CTRTTH nepio}l pliJlKa 

1 2 3 
t:IHCTHH JIOXiJI si,11 peani3aui'i npOJIYKlli'i (Tosapiu, po6iT, nocnyr) 2000 -
lfucmi 3apo6JleHi cmpaxo6i npe.Mii' 2010 0 
npe!ltii' nionucaHi, 6aJlo6a cy.Ma 2011 -
npe!ltii; nepeoaui y nepecmpaxy6aiiHR 2012 -
3MiHo pe3ep«y He3opo6JleHUX npe!ltiii, «aJIO«O cy.Mo 2013 -
3Atino 'IOCmKu nepecmpaxo«uKi6 y pe3ep«i He3apo6Jleuux npe11tiii 2014 -
Co6isapTicn peani3ouauoi npo.nyKlli'i 
(Touapiu,po6iT, nocnyr) 2050 ( -) 

lfucmi noueceui 36umKU .10 cmpaxoaUAtU «WIJIOIIIOMU 2070 -
BaJJouuii: 

npH6yTOK 2090 0 
36HTOK 2095 ( 0) 

Jloxio (6umpomu) «io 3JitiHu y pe3ep6ax oo6zocmpoKo6ux 3o6o« 'R3aH& 2105 -
Jloxio (6umpomu) 6io 3/ltiuu iuutux cmpaxo6ux pe3ep6i6 2110 -
3/ltiHo imuux cmpaxo6ux pe3ep6i6, 61JJ1060 cy.Mo 2111 -
3AtiHo 'IOCIIIKU nepecmpaxo6uKi6 6 imuux cmpaxo6ux pe3ep«ax 2112 -
lirui onepauiiiui JIOXOJIH 2120 -
y IIIDMY 'IUCJli: 

2121 -,!IOXiJI BiJI 3MiHH BapTOCTi 3KTHBiB, liKi OlliiDOIOTbCll 33 cnpaBe,liJlHBOIO BapTiCTIO 

JIOXiJI ui,ll nepsicuoro BH3HaHHll 6ionoriquux aKTJ.Isis i cin&c&Korocno.napchKO'i 
2122 -

npo,llyKllii 

ODXiO 6iO 61/KDpiiCI»OHHR KDtullli6, 6U6iJI&HeHUX 6iO DIIDOOI»K)'60HHR 2123 -
A.z\MiUiCTp3THBIIi BHTp3TH 2130 ( 4912) 
BHTpam na 36yT 2150 ( -) 

hrui onepauiiini BHTpaTH 2180 ( -) 
6 1110.-lty 'IUCJli: 

2181 
«wnpomu 6io 3JifiHu «opmocmi aKmu«i«, RKi DfliHtototllbCR 30 cnpo«eOJIU60to «opmicmto 

-
6U111p0111U BiO nep6iCHOZD 6U3/IOIIIIR 6iDJIDZi'lllUX OKIIIU6i6 j CiJlbCbKDZDCIIDOOpCbKOi' 

2182 -
l!pDO)'Kflii' 

«<>iuaucouuii peJyJJhTaT Bill onepaqiiiuoi }liHJibllocri: 
npH6yTOK 2190 0 
36HTOK 2195 ( 4912) 

.l{oxo.n si.n y'lacTi B KaniTani 2200 -
IIIDi ljliuaucosi .noxo.nu 2220 18640 
IIIDi .noxo.nu 2240 8697 
6 1110.-11)' 'IUCJli: 

2241 
ODXiO BiO 6Jlozooiiinoi' ODIIOAIDZU -
ct>inaucoui BHTpam 2250 ( -) 

BTpam ui.n yqacTi u KaniTaJJi 2255 ( -) 

IIIDi BHTp3TH 2270" ( 22425) 
flpu6ymoK (36umoK) «io 6IIJIU6Y imjlJ1Rflii" uo .Mouemopui cmommi 2275 -
«<>iHaHCOBHH pe3yJJhT3T }lO OOO}l3TKYB3HIIll: 

npH6yTOK 2290 0 
36HTOK 2295 ( 0) 

BHTpaTH (JIOXiJI) 3 no.naTKy ua npn6yToK 2300 -
llpH6yToK (36UToK) oin npmnrnenoi niJin&nocri nicnll ono.naTKYB311Hll 2305 -
qHCTHif ljlinancounif peJyJI~>TaT: 

npn6yToK 2350 0 
36HTOK 2355 ( 0) 

3ae.l{PllOY 33262460 

1801003 

3a 3HaJIOrl'IHIIH 
nepioll nonepe}luboro poKy 

4 

-

0 
-
-
-
-

( -) 

-
0 

( 0) 

-
-
-
-
-
-

-

-
( 3884) 

( -) 

( -) 

-
-

0 
( 3884) 

-
11640 
17329 

-
( -) 

( -) 

( 25085) 

-

0 
( 0) 
-
-

0 
( 0) 



II. CYKYIIHIIit ,AOXI,A 

CTaTIH 
Koll 3a JBiTHIIii 3a anaJJori'IHHii 

pHI(Ka nepioll nepiol( nonepenm.oro poKy 
I 2 3 4 

,[\OOQiHKa (YQiHKa) Heo6opOTHHX aKTHBiB 2400 - -
,[\ooQiHKa (yQiHKa) !jliHaHCOBHX iHCTpyMeHTiB 2405 - -
HaKonnqeni Kypcosi phHHQi 2410 - -
qaCTKa iR.Uoro cyKYnHoro l(oxo.ny acoQiiiosannx Ta cninLHHX ni.nnpHt:MCTB 2415 - -
IR.UHH cyKynnnii .noxi.n 2445 - -
Inmnlr cyKymmlr noxi;t .no ononaTKyBannH 2450 0 0 
no.naTOK Ha npH6yTOK, noB'l!JaHHH 3 iR.UHM CYKYHHHM ilOXOilOM 2455 - -
Inmllil cyKynuulr .noxi;t nlcJJH ono.naTKyBaHHH 2460 0 0 
CyKYnHnlr noxi;t (cy~n pH.t~KiB 2350, 2355 Ta 2460) 2465 0 0 

III. EJIEMEHTII OIIEPAU:IHHIIX BIITPAT 

HaJBa cTarri 
Ko.n Ja 3BiTIIIIlr 3a anaJJori'IHIIil 

pH):IKa nepion nepio.n nonepennLoro poKy 

I 2 3 4 
~aTepianLHi3aTpaTH 2500 - -
BnTpaTH na onnayY npaQi 2505 - -
Bi.npaxysannx na coQianLni 3axo.nn 2510 - -
AMoprnJaQill 2515 - -
IR.Ui onepaQiiini BHTparn 2520 4912 3884 
PaJoM 2550 4912 3884 

IV. P03PAXYHOK IIOKA3HIIKIB IIPIIIiYTKOBOCTI AKI.J;IH 

HaJBa crarri 
Ko.n 3a JBITIIIIii 3a ananori'llmii 

pH):IKa nepion nepioll nonepe~tnLoro POKY 

1 2 3 4 
Cepe.nnLopiqna KinLKiCTL npocTHX aKQiii 2600 - -
CKopHrosana cepe.nnLopiqna KinLKiCTL npocrnx aKQiii 2605 - -
qHCTIIH npH6yTOK (36HTOK) Ha OilHY npocyY aKQiiO 2610 - -
CKopnrosanHii 'IHCTIIii npH6yTOK (36HTOK) na o.nny npocyY aKQiiO 2615 - -
,[\HBi):leH):IH Ha OilHY npoczy aKQiiO 2650 - -

I 

KepiBHHK A. 0. 3enHHCbKHii 

(iHilliamt, npi3BHtUe) 

fonOBHHH 6yxramep T. A. K)'llHipyK 

(in i11iwm, npi3BHtUe) 



KO}lH 

,l{aTa (p iK, MicRUb, 'lllcno) 2020 I I 0 I 0 I 

IlillllpHEMCTBO BiJucpuTI!ii neHciihmii ljloHA "cllapMaueoTH'IHHii" 

3BiT npo pyx rpOWOBHX KOWTiB (33 npHMHM MeTOl{OM) 

33 9 Mjcuujs 2020 p. 

4lopM3 N3 

CT3TTll KoA 33 3Birnllii rrepio11 

I 2 3 
I. Pyx KOWTio y pC3yJJbTaTi orrepauiiiHoi .lliHJJbuocTi 

HaAXOillKCHHJI Bill: 

PeaJJi3auil rrpoJ1YKUii (TOB3pio, po6iT, rroCJiyr) 3000 -
J1ooepHeHHll IIOJlaTKiB i 36opio 3005 -
y TOMY 'IIICJii IIO.ll3TKY 113 .llO.llaJIY B3pTiCTh 3006 -
Uin~>oooro <!JjHaHCYB3HHJI 301 0 -
HaAXO.lllKeHHR oi.ll OTPIIM3HHR cy6cll.lliii, .llOT3Uin 3011 -
HaAXO.lllKCHHR 3B3Hcio oi,llrroKyrruio i 33MOBHIIKiB 3015 -
Ha,llXO.lllKCHHll oi,llrrooepHeHHll 3B3Hcio 3020 -
HaAXO,lllKCHHll Bi.ll Bi.llCOTKiB 33 3aJIIIWK3MII KOWTiB 113 IIOTO'IHIIX p3XYHK3X 3025 3 
H 3i1XO,lllKCHHll Bi.ll60plKHHKio HeycTOHKII {WTP3¢iB, rreHi) 3035 -
HaAXO.lllKCHHR oi.ll orrep3uinHoi opeH.llH 3040 -
HaAXO.lllKCHHJI oi.n OTPI!MaHHll poRJITi, 3BTOpcbKIIX BIIH3ropo.n 3045 -
HaAXOillKCHHJI oi.n CTPaxOoHx rrpeMiii 3050 -
HaAXO.lllKCHHll ¢jH3HCOBIIX ycTaHoo Bi.ll rrooepHCHHJI II0311K 3055 -
IHm i HaAXOillKCHHJI 3095 -
B IITP3'13HHJI H3 OIIJI3ry; 

Tooapio (po6iT, rroCJiyr) 3100 ( 4795) 
l1p3Ui 3105 ( -) 

B i.npaxyoaHb H3 couiaJJbHi 33XO.llll 3110 ( -) 

3o6oo'li33Hb 31IO.li3TKiB i 300piB 3115 ( 163) 
BHTP3'1CHHll H3 orrnary 3o6oo'1133Hb 31IO.ll3TKY H3 rrp116YTOK 3ll6 ( -) 
BHTPa'leHHll H3 orrnary 3o6oo'R3aHb 31IO.li3TKY H3 .no.naHy B3pTicTh 3117 ( -) 

BHTP3'1CHHll Ha OIIJI3TY 3o6oo 'll3aHb 3 iHmllx rro,llaTKio i 36opio 3ll8 ( -) 
BIITPa'ICHHll Ha orrn3ry aoaHciB 3135 ( -) 

BHTPa'leHHR Ha orrnary nooepHeHHll aoaHcio 3140 ( -) 

BHTP3'1CHHJI Ha OIIJI3TY UiJibOBIIX BHCCKiB 3145 ( -) 

BHTPa'leHHJI Ha OIIJI3TY 3o6oo'R33Hb 3a CTP3XOBIIMH KOHTP3KT3MII 3150 ( -) 

BIITPa'leHHll <jliH3HCOBIIX ycT3HOB 113 H3Jt311Hll II0311K 3155 ( -) 

I11mi BI!TPa'I3HHll 3190 ( -) 

qiiCTIIH pyx KOWTIB BiJt onepaQiiiHoi .lliliJJbiiOCTi 3195 -4955 
II. Pyx KOWTiB y pelyJJbTaTi iHoecrnuiiiHoi AiliJJLHocTi 

Ha.nxo.nJKeHHll Bi.ll peaJJi33uii': 

ljliHaHCOBIIX iHBCCTIIUiH 3200 -
Heo6opornax 3KTHoio 3205 -
HaAXO.lllKeHHll Bi.ll OTPHM3HHX: 

oi.ncoTKio 3215 18693 
.liiiBi.zlell.lliB 3220 -
HaAXO.lllKCHHll oi.n .nepHB3THBio 3225 -
HaAXOillKCHHll oi.n nor3meHHll II03HK 3230 -
HaAXO.lllKCHIIJI Bi.ll BII6YTTll ilO'IipHbOro lli.ll1Ip11£MCTB3 Ta iHmoi' f OCIIO,llapCbKOi 

3235 
O.liHHHQi 

-
Iumi HaAXO.lllKCHHll 3250 47225 
BHTP3'1aHHll H3 npa.n63HHll : 

<!JjHaHCOBHX iHBCCTHUiil 3255 ( 63195) 
Heo6opoTHHX 3KTHBiB 3260 ( -) 

Bannam 3a .nepHB3THBaMH 3270 ( -) 
BHTPa'leHHll Ha H3A3HHJI no3HK 3275 ( -) 

BHTPa'leHHll Ha rrpH.ll63HHll .llO'IipHboro rri,llrrpHE:MCTBa Ta iHmoi rocrro,ll3pCbKOi 
3280 ( -) 

O,lli!HHQi 

IHmi rrnaTelKi 3290 ( -) 

qiiCTIIH pyx KOWTIB BiJt iHBCCTIIQiHIIOl .lliHJJLIIOCTi 3295 2723 

33 e,D;PTIOY 33262460 

1801 004 

33 auaJJori'IHIIii rrep io11 

rrorrepeAHbo r o poKy 

4 

-
-

-
-
-
-
-
I 

-
-
-
-
-
-

( 3836) 
( -) 

( -) 

( 161) 
( -) 

( -) 

( -) 

( -) 

( -) 

( -) 

( -) 

( -) 

( -) 

-3996 

-
-

11831 
103 

-
-
-

661 76 

( 50809) 
( -) 

( -) 

( -) 

( -) 

( 67763) 
-40462 



III. Pyx KOIIITiB y pelyJILTaTi lflinancoooi .cdaJILHOCTi 
Ha,nXO,l.llKCHHll Bi,l.l: 
Bnacnoro KaniTany 3300 - -
OrpHMaHHll II03HK 3305 - -
Ha.c.~xo,l.llKCHHll ai,l.l npo,l.laJKY 'laCTKH a J.IO'IipnLoMy ni.c.~npHt:MCTBi 3310 - -
lHIIIi Hll,llXO,l.llKCHHll 3340 21037 4228 
BHTpa'laHHll na: 
BHKyn arracnHx aKnin 3345 ( -) ( -) 

TiorarnenHll rro3HK 3350 - -
Crrnary ,liHBiJ.ICHJ.IiB 3355 ( -) ( -) 

BHTpa'ICHHll na crrrrary smconda 3360 ( -) ( -) 

BHTpa'!eHHll na crrnary 3a6oproaanocTi 3 cjlinancoaoi opeH,l.IH 3365 ( -) ( -) 

BHTpa'!eHHH na npH.n.6annH 'laCTKH B .IJ.O'IipnLoMy ni.n.npH£MCTBi 3370 ( -) ( -) 

BHTpR'ICHHll Ha BHIIJiaTH HCKOHTpOJILOBaHHM 'IRCTKRM y .IIO'IipHiX IIi.IJ.IIpllt:MCTBaX 3375 ( -) ( -) 

lnrni rrrraTelKi 3390 ( 1933) ( 1673) 
'IIICTIIH pyx KOIIITIB Bl,ct lfliHaHCOBOl J:dHJILIIOCTi 3395 19104 2555 
'IIICTHH pyx rpOIIIOBIIX KOIIITiB 3R lBiTHIIH nepio,l.l 3400 16872 -41903 
3aJIHIIIOK KOIIITiB Ha IIO'IRTOK poKy 3405 60024 42359 

BnJIHB 3MiHH BaJIIOTHHX KypciB Ha 3aJIHIIIOK KOIIITiB 3410 - -
3anHIIIOK KOIIITIB na KineQL pory 3415 76896 456 

Kepion11K A. 0. 3emmcLKIIii 

(iniuirum, npilsmue) 

roJIOBHIIH 6yxrarrTep T. A. KylllnipyK 

(iniuiann, npilsmue) 



nianp11E:MCTBO -~B~0!.:<1>~<~<<1>!:!!,aO~M!!!£!cau!,J:e"-!B!!.!T'-!11!.:'1~H!!M!!i1~»'-------

,[l.aTa (piK, MiCSIUh, 'IMCJJO) 

3a 
C.[I.POOY 

3apeE:CTpo-

Ko.u BaHHii 
KaniTan y 

CTaTTSI ,llOOUiH-

3BiT npo BJiaCHHH KaniTaJI 
3a 9 MiCHUiB 2020 p. 

Hep03no-

,[l.o)laTKO-
Pe3ep- .1{iJJeHMi1 

BHI1i1 np116YTOK 

Ko.11.3a,[J;KY,[I; 

Heonna- B»ny-
'leHMii 'leHHii 

KO.[I.l1 

2020 I 10 I 01 
33262460 

1801005 

Bchoro 
(nai1oo»i1)Ka BHI1 KaniTan pSI,llKa 

Kax KaniTan (HenoKpHTHii KaniTan KaniTan 
niTan 36HTOK) 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
JaJIIIWOK 4000 - - - - - - - -
HR JIO'IRTOK POKY 
Kopuryoauua: 
3MiHa 0611iKOBOl 4005 - - - - - - - -
JIOIIiTUKU 
8HnpaBIICHHll 4010 - - - - - - - -
JIOMHIIOK 
IHWi 3MiHH 4090 - - - - - - - -
CKopurouanuli 
JRJIIIWOK lift JIO'IRTOK 4095 - - - - - - - -
I poKy 
l.IJtCTitil np116YTOK 
(3611TOK) JR JBiTIIIIil 4100 - - - - - - - -
nepio~t 

htwuit cyKynuuli 
JtOXilt JR JBiTHIIH 4110 - . . - - . . . 
nepio~t 

PoJno~tiJI np116YTKY! 
BunnaTu unacuuKaM 4200 . . - - - - - . 

lrlUIBiJlCHJlU) 
CnpliMyBaHHll 
npH6YTKY JlO 4205 . . . . - - - . 
3apeE:CTpOBaHoro 
KaniTIIII)' 
8 iJlpaxyaaHHll JlO 4210 I pCJepauoro KaniTanv - . - - . - - -
BuecKu yqacuuKio: 4240 
BuecKu JlO KaniTany 

. - - - - - - . 
noraweHHll 
3a6oproaauoCTi 3 4245 - . - - - - . -
KaniTaJJy 
BIIJIY'ICIIIIH 
KaniTRJiy: 4260 - . . - - - - -
BuKyn aKuin ('laCToK) 
nepenpOJliDK 
BHKYIIIICHUX aKuili 4265 - - - . - - - -
'laCTOK) 

Auyn10uauul! 
BHKYIIIICHUX aKuiA 4270 - - - - ·- - - -
('laCTOK) 
Buny'leHHll 'laCTKH a 4275 - -KaniTaJJi - - - - - -
IHWi 3MiHH 8 KaJJiTaJJi 4290 - - - - - - - -
PaJoM JMiu y 4295 - - -KaniTRni 

- - - - -
JRJIIIWOK 4300 
ua Kiueub pot..'"}' - J - - - - - - -

~ KepiBHHK 
. ~ ~~ 

3eJIHHCbKHH A.O. ~ ;() 

rr"? -~~ ·""\ ~' ~ ~ y il\)l ~!£: , 
foJIOBHHH 6yxj ~1 e •,•?J ~ Ll'l',""'" 0 KyumipyK T.A. 

2 • A?'l l~ lDl>V ,• I"' ..- f t\. · iVIH~ill 0 
~~ 1Ae ~"""'~~11 ~C.al.\3~2 ~ 

-5-. ..n n ':'.3238 .-t' 



ВПФ «Фармацевтичний»   ЄДРПОУ 33262460 

__________________________________________________________  ______   ( в тис.грн)__ 
Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за 9 місяців 2020, що закінчилися 30 вересня 2020 

року 

 

 Примітка 

За 9 місяців 2020 року, 

що закінчилися                

30 вересня 

2020 2019 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   - 

Інші операційні доходи 6.1  - 

Адміністративні витрати 6.2 (4912) (3 884) 

Фінансові доходи 6.3 18 640 11 640 

Інші доходи 6.4 8 697 17 329 

Інші витрати 6.5 (22 425) (25 085) 

Прибуток до оподаткування   - 

Витрати з податку на прибуток  - - 

ПРИБУТОК за 9 місяців  - - 

Інші сукупні прибутки  - - 

УСЬОГО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК ЗА 9 місяців  - - 

 

Звіт про фінансовий стан станом на 30 вересня 2020 року 

 

 Примітка 
30 вересня 

2020 року 
2019 рік  

1 2 3 4 

АКТИВИ    

Непоточні активи    

Фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю, з 

відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку 

7.1 81 791 66 877 

Поточні активи    

Дебіторська заборгованість за розрахунками  

з нарахованих доходів 

7.2 474 530 

Грошові кошти та їх еквіваленти 7.3 76 896 60 024 

    

ВСЬОГО АКТИВИ  159 161 127 431 

    

Поточні зобов`язання та забезпечення    

Кредиторська заборгованість за  розрахунками 8 586 469 

Всього зобов'язання  586 469 

    

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 9 158 575 126 962 

ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ  159 161 127 431 

 

Звіт про зміни в капіталі за 9 місяців, що закінчилися 30 вересня 2020 року  

 

 
Статутний 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілені  

прибутки 

Всього 

власний 

капітал 

1 2 3 4 5 

Залишок на 31 грудня 2018  року - - - - 

Чистий прибуток -  - - 

Використання прибутку - - - - 

Усього сукупний прибуток за за 9 місяців 

2018 року 

 

- - - - 

Залишок на 31 грудня 2019 року - - - - 

Чистий прибуток - - - - 

Використання прибутку - - - - 

Усього сукупний прибуток за за 9 місяців - - - - 



BII<I> «<l>apMao;eBTHq:Hnii» €,li;PIIOY 33262460 
B THC. rpH. 

12020p01<y 

3aJIIunoK Ha 30 sepeciDI 2020 poKy -1 -1 -1 - 1 

3BiT npo pyx rpOlllOBHX KOlllTiB 33 9 MiCHI.dB, UJ,O 33KiHqHJIHCSI 30 BepeCHSI 2020 POKY 

3a 9 MiCSII.(iB, UJ,O 3aKiHqHJIHCSI 

llpHM. 30 sepecust 

2020 POKY 2019 POKY 

1 2 3 4 
Onepaidiiua ~iHJihHiCTh 

Ha,nxO)l;)!(eHIDI BiA Bi~COTKiB 3a 3aJII1111KaMH KOiliTiB Ha DOTOIIHHX 3 I 
paxyHKax 

lHilli Ha)l;XO~)!(eHIDI 

Bumpa'laHHR Ha OY/Jlamy: 

TOBapiB, po6iT, nocnyr (4795) (3836) 
3060B1H3aHb 3 UO~aTKiB Ta 360piB (163) (161) 
3060B1H3aHb 3 iHiliHX UO~aTKiB 

iu111i BHTPaiiaHID! 

r[ucmuii pyx zpolUoaux «olUmia aio onepau,iiiuoi" oiRllbllocmi 10 -4955 -3996 
luoecTHIIiiiua ~iHJihHiCTh 

HaAXO)l;)!(eHIDI ui~ peaJihauii" d>iHaHCOBHX iHsecTHuifi 47225 66176 
HaAXOA)!(eHHH si~ pearihauil ueo6opoTHHX aKTHBiB -
Ha~XO)l;)!(eHIDI ui~ OTPHMaHHX Bi~coTKiB 18693 11831 
Ha~xo~)!(eHIDI si~ OTPHMaHHX ~HBi~eHAiB 103 
BHTPaiiaHHH ua DPHA6aHIDI d>iuaHCOBHX iHBecTHIIifi (63195) (50809) 
lHilli DJiaTe)!(j - (67763) 
r[ucmuii pyx zpouwaux KOlUmia aio iuaecmuu,iiiuoi' oi.Jlllbltocmi 10 2723 -40462 
<l>iuaucooa ~ist:rihniCTb 

HaAXO)l;)!(eHIDI BiA BJiacuoro KaniTaJIY 

lHilli Ha,LV(O)l;)!(eHIDI 21037 4228 
lnllli DJiaTe)!(i (1933) (1673) 
r[ucmuii pyx zpolUoaux KolUmia aio f/Jiuaucoaoi' oi.JlllbiiOcmi 10 19104 2555 
qHCTHii_pyx rp01110BI1X KOiliTiB 3a 3BiTHI1U nepiOA 10 16872 -41903 
3aJIHIIIOK KOIIITiB Ha UOIIaTOK nepiOAY 60024 42359 
BDJIHB 3MiHH BaJIIOTHHX Kypciu ua 3aJIHIIIOK KOiliTiB 

3aJIHIIIOK KOiliTiB Ha KiHel(b nepiOAY 76896 456 

,AupeKTop TOB "KY A''rapauTist-luoecT" 3eJIHHChKI1H A.O. 

roJIOBHHii 6yxraJITep TOB "KY A''rapanTiSI- KymuipyK T.A. 
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Примітки до  фінансової звітності за 9 місяців, що закінчилися 30 вересня 2020 року 

ВПФ «Фармацевтичний» 

 

 

РОЗКРИТТЯ  ІНФОРМАЦІЇ  ВІДПОВІДНО  ДО  МСБО 26 «ЗВІТНІСТЬ  ЩОДО  ПРОГРАМ  ПЕНСІЙНОГО  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

 

Звіт про наявні чисті активи, призначені для виплат  відповідно до параграфу 35(а) МСБО 26. складений 

у формі Довідки про зміну чистої вартості пенсійних активів пенсійного фонду  визначеній Положенням про 

порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду 

адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення затвердженим 

рішенням  НКЦПФР  від 23.07.2020 р. № 379, що наведений нижче 

 

   

1 Місяць, за який подаються Дані Вересень 

2 Рік, за який подаються Дані 2020 

3 Дата, станом на яку подаються Дані 30.09.2020 

4 Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ 33238312 

5 Дані Адміністратора: повне найменування 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Компанія з управління 

активами «Гарантія-

Інвест» 

6 Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ 33262460 

7 Дані пенсійного фонду: повне найменування 

Відкритий пенсійний 

фонд 

«Фармацевтичний» 

8 Дані пенсійного фонду: вид 10 Відкритий НПФ  

9 

Сума надходжень пенсійних внесків, усього (рядок 10 + рядок 13 + рядок 14 

+ рядок 18), тис. грн 91 522 

10 

Сума надходжень пенсійних внесків від фізичних осіб, усього (рядок 11 + 

рядок 12), тис.грн 5 416 

11 

Сума надходжень пенсійних внесків від учасників, які є вкладниками, тис. 

грн 5 394 

12 

Сума надходжень пенсійних внесків від третіх осіб (подружжя, діти, 

батьки), тис. грн 22 

13 

Сума надходжень пенсійних внесків від фізичних осіб – підприємців, тис. 

грн 0 

14 

Сума надходжень пенсійних внесків від юридичних осіб, усього (рядок 15 + 

рядок 16 + рядок 17), тис.грн 85 674 

15 

Сума надходжень пенсійних внесків від засновника недержавного 

пенсійного фонду, тис.грн 37 562 

16 Пенсійні внески від роботодавця-платника, що не є засновником, тис.грн 48 112 

17 Сума надходжень пенсійних внесків від професійного об’єднання, тис.грн 0 

18 

Сума переведених коштів фізичною особою до пенсійного фонду, усього 

(рядок 19 + рядок 20), тис. грн 432 

19 

Сума переведених коштів фізичною особою до пенсійного фонду від банку, 

тис. грн 0 
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20 

Сума переведених коштів фізичною особою до пенсійного фонду від іншого 

пенсійного фонду 432 

21 

Загальна сума виконаних та нарахованих зобов’язань перед учасниками 

(рядок 22 + рядок 32 + рядок 35 + рядок 36 + рядок 37) 11 186 

22 Сума здійснених пенсійних виплат, усього (рядок 23 + рядок 26), тис. грн 11 112 

23 

Сума здійснених пенсійних виплат на визначений строк, усього (рядок 24 + 

рядок 25), тис.грн 3 932 

24 

Сума здійснених пенсійних виплат із строком виплат від 10 до 20 років 

включно, тис. грн 3 932 

25 Сума здійснених пенсійних виплат із строком виплат понад 20 років, тис.грн 0 

26 

Сума здійснених одноразових пенсійних виплат, усього (рядок 27 + рядок 

28+ рядок 29+ рядок 30), тис. грн 7 180 

27 

Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у разі медично 

підтвердженого критичного стану здоров’я, настання інвалідності, тис.грн 2 323 

28 

Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у зв’язку з недосягненням 

мінімального розміру накопичень, тис.грн 2 979 

29 

Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у зв’язку з виїздом на 

постійне проживання за межі України, тис.грн 271 

30 

Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника - 

його спадкоємцям, тис. грн 1 607 

31 

Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду, усього 

(рядок 32 + рядок 33), тис.грн 74 

32 

Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду на 

підставі укладеного пенсійного контракту, тис.грн 74 

33 

Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду на 

підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк, 

тис.грн 0 

34 

Сума перерахованих пенсійних коштів до страховика для оплати договорів 

страхування довічної пенсії, тис.грн 

 

 

0 

35 

Сума перерахованих пенсійних коштів до страховика для оплати договорів 

страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника, тис.грн 

 

 

0 

36 

Сума перерахованих пенсійних коштів до банку на підставі відкритого 

депозитного пенсійного рахунку, тис. грн 

 

 

0 

37 

Сума заборгованості пенсійного фонду з виконання зобов’язань перед 

учасниками та перерахування коштів, усього (рядок 38 + рядок 39), тис.грн 

 

 

0 

38 

Сума заборгованості пенсійного фонду з перерахування пенсійних коштів до 

іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), тис.грн 0 

39 

Сума заборгованості пенсійного фонду за нарахованими, але не здійсненими 

поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на 

визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами 

учасникам (спадкоємцям учасників)), тис. грн 0 

40 

Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з активами пенсійного 

фонду, усього (рядок 41 + рядок 44 + рядок 47 + рядок 50 + рядок 51 + рядок 

52), тис. грн 19 664 
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41 

Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з цінними паперами, що 

перебувають в активах пенсійного фонду, усього (рядок 42 + рядок 43), 

тис.грн 18 548 

42 Сума прибутку (збитку) від продажу цінних паперів, тис. грн 3 543 

43 Сума прибутку (збитку) від переоцінки цінних паперів, тис. грн 15 005 

44 

Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з об’єктами нерухомості, 

що перебувають в активах пенсійного фонду, усього    (рядок 45 + рядок 46), 

тис. грн 62 

45 Сума прибутку (збитку)  від продажу об’єктів нерухомості, тис.грн 19 

46 Сума прибутку (збитку) від переоцінки об’єктів нерухомості, тис.грн 43 

47 

Сума прибутку (збитку)  від здійснення операцій з банківськими металами, 

що перебувають в активах недержавного пенсійного фонду, усього (рядок 

48+ рядок 49), тис. грн 2 386 

48 Сума прибутку (збитку) від продажу банківських металів, тис. грн  8 

49 Сума прибутку (збитку) від переоцінки банківських металів, тис.грн 2 378 

50 Сума прибутку (збитку) від списання кредиторської заборгованості, тис. грн 0 

51 

Сума прибутку (збитку) від вибуття активів, які перестають відповідати 

такому стану, за якого вони визнаються активами, тис. грн -1 339 

52 

Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з іншими активами,  не 

заборонені законодавством України, що перебувають в активах пенсійного 

фонду, тис.грн 7 

53 

Сума пасивного доходу, отриманого на активи пенсійного фонду, усього 

(рядок 54+ рядок55 + рядок 56 + рядок 64 + рядок 65 + рядок 66 + рядок 67 + 

рядок 68 + рядок 69), тис. грн 96 337 

54 

Сума доходу (втрат) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) 

банківських рахунках, тис.грн 52 423 

55 

Сума доходу від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатах 

банків, тис.грн 0 

56 

Сума доходу від боргових цінних паперів, усього (рядок 57 + рядок 58 + 

рядок 59 + рядок 60 + рядок 61 + рядок 62 + рядок 63), тис.грн 42 884 

57 

Сума доходу від цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом 

Міністрів України, тис. грн 26 319 

58 

Сума доходу від цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до 

законодавства, тис.грн 151 

59 Сума доходу від облігацій місцевих позик, тис.грн 3 226 

60 

Сума доходу від облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти 

України, тис. грн 13 129 

61 

Дохід від цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних 

держав, тис.грн 0 

62 Сума доходу від облігацій іноземних емітентів, тис. грн 0 

63 Сума доходу від іпотечних цінних паперів, тис. грн 59 

64 Сума доходу від дивідендів на акції українських емітентів, тис. грн 452 

65 Сума доходу від дивідендів на акції іноземних емітентів, тис.грн 0 
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66 Сума доходу від плати за користування об’єктами нерухомості, тис. грн 177 

67 

Сума доходу від отриманих відсотків, нарахованих на кошти, розміщені у 

банківських металах, тис. грн 177 

68 

Сума доходу від отриманих відсотків, нарахованих на кошти, що 

знаходяться на поточному рахунку, тис.грн 224 

69 

Сума доходу від користування іншими активами, не забороненими 

законодавством України, усього, тис.грн 0 

70 Сума інших доходів (втрат) пенсійного фонду, тис. грн -7 776 

71 

Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (рядок 

72 + рядок 73 + рядок 74 + рядок 75+ рядок 76 + рядок 77 + рядок 81), 

тис.грн 29 986 

72 

Сума витрат на оплату рекламних послуг про діяльність пенсійного фонду, 

тис. грн 0 

73 

Сума витрат на оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду, 

тис. грн 0 

74 

Сума винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного 

фонду, тис. грн 20 808 

75 Сума оплати послуг зберігача пенсійного фонду, тис.грн 1 423 

76 

Сума оплати послуг з проведення аудиторських перевірок недержавного 

пенсійного фонду, тис.грн 164 

77 

Сума оплати послуг, пов’язаних зі здійсненням операцій з пенсійними 

активами, які надаються третіми особами, усього, тис.грн (рядок 78+ рядок 

79+ рядок 80) 113 

78 Сума оплати послуг торговців цінними паперами (посередника), тис. грн 110 

79 

Сума оплати витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на 

цінні папери, тис.грн 3 

80 

Сума оплати витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на 

нерухомість, тис.грн 0 

81 

Сума оплати інших послуг, надання яких з відшкодованням оплати  за 

рахунок пенсійних активів передбачено законодавством, тис. грн 7478 

82 

Сума прибутку (збитку) від інвестування активів пенсійного фонду (рядок 

40 + рядок 53 + рядок 70 - рядок 71), тис.грн 78 239 

83 Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду, тис. грн 157 221 

84 

Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (рядок 9 - рядок 

21 + рядок 82) , тис.грн 158 575 

85 Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 84 - рядок 83) 1 354 

86 Кількість одиниць  пенсійних активів, од. 42 331 954,64034 

87 Чиста  вартість одиниці  пенсійних активів на початок звітного періоду, грн 3,7138706996 

88 Чиста  вартість одиниці  пенсійних активів на кінець звітного періоду, грн 3,7459860929 

89 Зміна чистої вартості одиниці  пенсійних активів (рядок 88 - рядок 89) 0,0321153933 

 

 
 



ВПФ «Фармацевтичний» ЄДРПОУ 33262460 

в тис. грн. 

_______________________________________________________________________________

_ 

7 

Довідка  про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду 
 станом на 30 вересня 2020 року 

 
1.  Перелік інвестицій в цінні папери 

 
Вид цінних паперів Код за 

ЄДРПОУ 
емітента-

резидента 

Найменування 

емітента-резидента 

 

Міжнародн

ий 

ідентифікац

ійний № 

ЦП 

 

Кількість 

ЦП (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

ЦП, 

тис.грн. 

 

 

Загальна 

вартість 

ЦП, 

тис.грн. 

 

Частка 

вартості 

активів 

НПФ, які 

знаходяться 

в управлінні 

(%) 

Дата 

погашення/ 

оферта 

Цінні папери, 

погашення та 

отримання доходу за 

якими гарантовано 

КМУ (з розбивкою за 

емітентами) 

00013480 ОВДП UA4000203723 4 655 4 655 4 869 3,06 24.03.2021 

00013480 ОВДП UA4000206460 12 863 12 863 13 662 8,58 22.11.2023 

00013480 ОВДП UA4000204150 8 260 8 260 9 844 6,19 26.02.2025 

Цінні папери, 

погашення та 

отримання доходу за 

якими гарантовано  

місцевими радами (з 

розбивкою за 

емітентами) 

04055896  Львівська міська 

рада 

UA4000201354 5 200 5 200 5 235 3,29 20.06.2021 

33644700 Івано-Франківська 
міська рада 

UA4000202329 736 7 360 7 550 4,74 29.06.2021 

04059243 Харківська міська 

рада 

UA4000204770 6 000 6 000 6 297 3,96 23.08.2022 

04055896  Львівська міська 
рада 

UA4000206312 1 944 1 944 2 056 1,29 11.12.2022 

04059243 Харківська міська 
рада 

UA4000208052 1 250,00 1 250 1 293 0,81 21.02.2023 

Акції українських 

емітентів (з 

розбивкою за 

емітентами) 

23518596 

 

ПАТ "НВЦ 

"Борщагівський 
хіміко-

фармацевтичний 
завод" 

UA4000137228 47 86 4 818 3,03 - 

 

Облігації українських 
емітентів (з 

розбивкою за 

емітентами) 

21560045 ПАТ "Укрпошта" UA4000199350 47 4 700 4 808 3,02 17.11.2020 

21560766 ПАТ "Укртелеком" UA4000179428 128 6 400 6 504 4,09 09.12.2020 

32007740 ТОВ "РУШ" UA4000200380 7 200 7 200 7 443 4,68 10.02.2021 

09806443 АТ "Таскомбанк" UA4000203855 7 300 7 300 7 412 4,66 12.05.2021 

Разом х х х 55 630 

 

73 218 

 

81 791 

 

51,39 

 

х 

   

 

 

 

 

      

 

2. Грошові кошти на вкладних (депозитних) рахунках у банках 

 

Найменування банку Код за 

ЄДРПОУ 

банку 

назва валюти Сума коштів у 

тис. грн 

Дохід за 

депозитним 

рахунком 

(%)вартості 

активів ПФ, % 

Частка у загальній 

балансовій вартості 

активів ПФ, % 

ПАТ АБ «Південний» 20953647 UAH, 980, 

гривня 
1 15,00% 0,00 

АТ «Укргазбанк» 23697280 UAH, 980, 

гривня 
10 000 16,50% 6,55 

АТ «Альфа-Банк» 23494714 UAH, 980, 

гривня 
11 594 18,50% 7,28 
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АТ «Альфа-Банк» 23494714 UAH, 980, 

гривня 
646 18,50% 0,41 

АТ «ПУМБ» 14282829 UAH, 980, 

гривня 
12 500 17,50% 8,19 

АТ «Мегабанк» 09804119 UAH, 980, 

гривня 
100 7,50% 0,06 

АТ «Мегабанк» 09804119 UAH, 980, 

гривня 
13 300 18,00% 8,36 

АТ «Ідея Банк» 19390819 UAH, 980, 

гривня 
15 010 18,00% 9,43 

АТ «Ідея Банк» 19390819 UAH, 980, 

гривня 
759 8,25% 0,48 

АТ «Кретитвест Банк» 34575675 UAH, 980, 

гривня 
10 532 15,50% 6,62 

АТ «Кретитвест Банк» 34575675 UAH, 980, 

гривня 
719 12,50% 0,45 

АТ «Кретитвест Банк» 34575675 UAH, 980, 

гривня 
700 11,50% 0,44 

Разом    75 861 

 

 47,66 

 

3. Грошові кошти на поточних рахунках у банку 

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  UAH, 980, 

Гривня 
1035  0,65 

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  USD, 840, 

Долар США 
0  0 

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  € EUR,978, 

Євро 
0  0 

Разом    1035  0,65 

 

4. Дебіторська заборгованість 

 

Найменування дебітора Код за 

ЄДРПОУ 

банку 

Предмет 

заборгованості 

Вартість, тис.грн. Частка у загальній 

балансовій вартості 

активів ПФ, % 

АТ "Альфа - Банк" 20953647 грошові кошти %   186 0,12 

АТ "Кредитвест Банк" 23494714 грошові кошти %   139 0,08 

АТ "Ідея Банк" 09804119 грошові кошти %   8 0,00 

ПАТ АБ "Південний» 19390819 грошові кошти %   0 0,00 

АТ "ПУМБ"  34575675 грошові кошти %   6 0,00 

АТ "Укргазбанк" 34575675 грошові кошти %   135 0,08 

Разом    474 

474 

 

0,30 

 

 

Всього активів НПФ х х 159 161 

474 

 

100 
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1. Інформація про пенсійний фонд та програми пенсійного забезпечення 

 

      1.1. Інформація про Відкритий пенсійний фонд  

 

Найменування Фонду  

українською мовою повне: Відкритий пенсійний фонд «Фармацевтичний» 

українською мовою скорочене: ВПФ «Фармацевтичний»  

Серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи Серія ПФ №29  

Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи 05.04.2005 року №3839 Реєстраційний номер в 

Державному реєстрі фінансових установ 12101517 

Місцезнаходження  - 01030, Україна, м. Київ, вул. В’ячеслава Липинського, буд.12, оф.1. 

 

 Відкритий пенсійний фонд «Фармацевтичний» (далі – «Фонд»)  здійснює свою діяльність на підставі Закону 

України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09 липня 2003 року N 1057-IV (із змінами та 

доповненнями) (далі - Закон). Згідно цього Закону недержавний пенсійний фонд – юридична особа, створена 

відповідно до цього Закону, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), 

функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників 

пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати 

учасникам зазначеного фонду у визначеному законами України порядку. 

 

1.2. Засновники Фонду 

        Засновниками ВПФ «Фармацевтичний» є  ТОВ «Агрокомплект» та ТОВ «Гарантія-Реєстр». 

 

1.3. Предмет діяльності ВПФ «Фармацевтичний» 

       Предметом діяльності Фонду є діяльність з недержавного пенсійного забезпечення, яка є виключним 

видом діяльності Фонду і включає в себе: 

- накопичення пенсійних внесків; 

- інвестування пенсійних активів; 

- розподіл інвестиційного прибутку (збитку) між учасниками; 

- здійснення пенсійних виплат.  

 

  1.4.Мета діяльності ВПФ «Фармацевтичний»  

Виключною метою діяльності Фонду є провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення 

шляхом укладення пенсійних контрактів між адміністратором Фонду та вкладниками Фонду з метою 

накопичення коштів на користь учасників Фонду (надалі – «учасник») для подальшого їх інвестування з 

отриманням доходу на користь учасників та здійснення виплат за рахунок пенсійних активів, відповідно до 

пенсійних контрактів, учасникам, які отримали право на пенсійну виплату.  

 

1.5. Органи управління ВПФ «Фармацевтичний» 

     Органами управління ВПФ «Фармацевтичний» є збори засновників та Рада Фонду. Створення інших 

органів управління Фонду заборонено. 

     Рада фонду є єдиним регулярно діючим органом управління В ПФ «Фармацевтичний», що здійснює 

контроль за поточною діяльністю Фонду та вирішує основні питання його роботи. Засідання Ради 

Фонду проводяться періодично (не рідше ніж раз на квартал). 

 

  1.6. Адміністратор, компанія з управління активами, зберігач Фонду 

 

      Адміністрування та управління активами Фонду здійснює Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія 

з управління активами  «ГАРАНТІЯ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33238312) (далі Адміністратор/КУА) відповідно до 

договорів: про адміністрування пенсійного фонду № б/н ( нова редакція) від 01.04.2013 року та про управління 

активами пенсійного фонду №б/н ( нова редакція) від 10.09.2019 року.  

      Адміністратор/КУА діє на підставі таких ліцензій: 

      - ліцензія на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, серії АБ №115993, 

видана ДКРРФПУ 29.12.2008 року, строк дії строк дії з 24.04.2008 року– безстрокова; 
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      - ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами 

інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), серії АЕ    № 294656, видана НКЦПФР 30.12.2014 року, 

строк її дії – необмежений 

     Місцезнаходження Адміністратор/КУА: 01030, м. Київ, вул. В’ячеслава  Липинського, буд.12, оф.4. 

     Зберігачем ВПФ «Фармацевтичний» є Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909) 

(далі – Зберігач), який надає Фонду відповідні послуги згідно з договором №57-00/08-1125-Ю від 16.06.2015 р. ( 

викладений в новій редакції 18.05.17р. додатковою угодою № 1). Зберігач діє на підставі ліцензії на здійснення 

професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність, діяльність із зберігання активів 

пенсійних фондів, серії АЕ № 263203, виданої НКЦПФР  13.08.2013 р., термін дії: з 12.10.2013 – необмежений, 

місцезнаходження Зберігача: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9;       

 

      1.7. Опис програми пенсійного забезпечення ВПФ «Фармацевтичний» 

 

    Вкладники  Фонду   

    Вкладниками Фонду є юридичні особи та фізичні особи. Фонд здійснює недержавне пенсійне забезпечення 

персоналу юридичних осіб, що є вкладниками на користь своїх працівників. 

     Станом на 30.09.2020 року  Фонд має діючі пенсійні контракти з юридичними особами  - 18, з фізичними 

особами – 239. 

 

     Учасники Фонду 

      Учасниками ВПФ «Фармацевтичний» є фізичні особи, на користь яких сплачуються (сплачувалися) пенсійні 

внески до Фонду і які мають право на отримання пенсійних виплат або отримують такі виплати на умовах і в 

порядку, визначених пенсійним контрактом та договором про виплату  пенсії на визначений строк . 

Кількість учасників на 30.09.2020 р. становить – 1351. 

 

    Тип пенсійної програми з визначеними внесками 

     Вкладники програми здійснюють до Фонду внески на добровільних умовах. 

 

    Умови припинення пенсійної програми 

     Програма може бути припинена, якщо ліквідовані всі засновники Фонду або не залишилося жодного учасника. 

 

    Порядок укладення пенсійних контрактів з ВПФ «Фармацевтичний» 

     Пенсійний контракт є договором між ВПФ «Фармацевтичний» та його вкладником, який укладається від імені 

Фонду його Адміністратором, та згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника ВПФ 

«Фармацевтичний» за рахунок пенсійних внесків такого вкладника. 

 

     

Пенсійні схеми, порядок внесення змін до них та їх скасування 

     Умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, що здійснюється Фондом, визначаються 

пенсійними схемами, які розробляються з дотриманням вимог Закону, інших нормативно-правових актів з 

питань недержавного пенсійного забезпечення та Статуту Фонду. 

      ВПФ «Фармацевтичний» використовує такі пенсійні схеми: Пенсійну схему №01 «Схема з виплатами на 

20 років із щомісячною періодичністю виплат», Пенсійну схему №02 «Схема з виплатами на 15 років із 

щомісячною періодичністю виплат», Пенсійну схему №03 «Схема з виплатами на 10 років із щомісячною 

періодичністю виплат», Пенсійну схему №04 «Схема зі строком та періодичністю виплат на вибір учасника». 

      Сума пенсійних коштів, що належить кожному учаснику Фонду, визначається множенням кількості одиниць 

пенсійних активів ВПФ «Фармацевтичний», облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку його 

учасника, на чисту вартість одиниці пенсійних активів Фонду та відображається на індивідуальному 

пенсійному рахунку учасника Фонду. Сума пенсійних коштів усіх учасників Фонду дорівнює чистій вартості 

активів останнього. Чиста вартість активів Фонду, кількість одиниць його пенсійних активів та чиста вартість 

одиниці пенсійних активів Фонду визначаються кожного робочого дня. 

 

     Пенсійні внески до Фонду 

      Пенсійні внески – грошові кошти, сплачені вкладником до Фонду в розмірі та порядку, установленому пенсійним 

контрактом, укладеним з Фондом згідно з умовами обраної пенсійної схеми. Максимальний розмір пенсійних внесків 

не обмежується. Пенсійні внески сплачуються лише в національній валюті України, а у випадках, передбачених 



ВПФ «Фармацевтичний» ЄДРПОУ 33262460 

в тис. грн. 

_______________________________________________________________________________

_ 

11 

законодавством України, в іноземній валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що діяв на 

момент сплати, шляхом безготівкових розрахунків. 

      Пенсійні внески сплачуються перерахуванням відповідних грошових сум на поточний рахунок Фонду у його 

Зберігача. Розмір та порядок сплати пенсійних внесків встановлюється пенсійним контрактом відповідно до обраної 

пенсійної схеми. 

 

     Пенсійні активи Фонду 

      Пенсійні активи – активи Фонду, сформовані виключно внаслідок пов’язаної з провадженням ним діяльності 

з недержавного пенсійного забезпечення. 

     Пенсійні активи ВПФ «Фармацевтичний » складаються із: 

1) активів у грошових коштах; 

2) активів у цінних паперах; 

3) інших активів згідно із законодавством. 

      Інвестиційна діяльність з активами Фонду здійснюється відповідно до його Інвестиційної декларації та вимог 

Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення». 

 

     Інвестиційна декларація 

      Інвестиційна декларація є документом, який визначає інвестиційну політику ВПФ «Фармацевтичний». В 

Інвестиційній декларації відображаються основні напрями інвестування активів Фонду та обмеження інвестиційної 

діяльності з пенсійними активами, встановлені у межах загальних вимог та обмежень інвестиційної діяльності, 

визначених Законом. Інвестиційна декларація ВПФ «Фармацевтичний» та зміни до неї розробляються і 

затверджуються Радою Фонду. 

 

     Використання пенсійних активів Фонду 

      Пенсійні активи, що накопичуються у Фонді, використовуються для цілей його інвестиційної діяльності, 

виконання зобов’язань Фондом перед його учасниками та оплати витрат, пов’язаних зі здійсненням недержавного 

пенсійного забезпечення з урахуванням обмежень, встановлених законодавством. 

 

      Основні показники діяльності Фонду 

-  Чисті активи Фонду на 30.09.2020 року – 158 575 тис. грн. 

- Загальна сума надходжень пенсійних внесків до Фонду за 9 місяців  2020 року становить – 21 037 тис. грн.; 

-  пенсійних виплат здійснено на загальну суму  – 2 096 тис. грн.; 

-  чисті активи Фонду за 9 місяців 2020 року виросли на  – 31 613 тис. грн. 

 

       2. Загальна основа формування фінансової звітності 

 

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ 

 Фінансова звітність Фонду є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою 

достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Фонду для 

задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.  

Концептуальною основою фінансової звітності Фонду за 9 місяців, що закінчилось 30 вересня 2020 року, 

є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського 

обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2020 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті 

Міністерства фінансів України. 

Підготовлена Фондом фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам 

чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовірне подання 

інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. 

При формуванні фінансової звітності Фонд керувався також вимогами національних законодавчих та 

нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в 

Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. 

 

    2.2. Нові і переглянуті МСФЗ та інтерпретації 

При підготовці фінансової звітності за 9 місяців, що закінчився 30 вересня  2020 року, Фонд застосовував 

всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до його операцій та є обов’язковими 

для застосування при складанні звітності, починаючи з 1 січня 2020 року. Фонд не застосовує опубліковані 

достроково стандарти, роз’яснення або правки, які були випущені, але не вступили в силу. 
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      Фонд у фінансовій звітності за 9 місяців, що закінчився 30.09.2020 р., не застосовував достроково 

опубліковані МСФЗ, поправки до них та інтерпретації. Прогнозований (очікуваний) ступінь впливу 

опублікованих МСФЗ, поправок до них та інтерпретацій на наступні звітні періоди. 

 

   МСФЗ 17 «Страхові контракти» набуває чинності  з 01.01.2021 року.  

МСФЗ 17 застосовується до першої річної фінансової звітності за період, що починається з або після 1 січня 

2021 року та замінює МСФЗ 4 «Страхові контракти». МСФЗ 17 буде застосовуватись до всіх видів договорів 

страхування (тобто страхування життя та страхування, відмінне від страхування життя, пряме страхування і 

перестрахування), незалежно від виду організації, яка випускає їх, а також до певних гарантій і фінансових 

інструментів з умовами дискреційної участі. Основна мета МСФЗ 17 полягає в наданні моделі обліку 

договорів страхування, яка є більш ефективною і послідовною для страховиків. 

Фонд не очікує що даний стандарт матиме вплив на його фінансовий стан та результати діяльності 

Фонду. Оскільки, Фонд не здійснює страхову діяльність то вимоги МСФЗ 17 не поширюються на Фонд. 

 

Радою  з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку видано роз’яснення щодо впливу пандемії 

COVID-19 при застосуванні вимог МСФЗ 9 для розрахунку величини очікуваних кредитних збитків.  

27 березня 2020 року ці роз’яснення  були опубліковані на сайті Мінфіну. Фонд керується цими роз’ясненнями 

щодо визначення величини очікуваних кредитних збитків за фінансовими інструментами Фонду. 

 

2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступень округлення 

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – 

гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. 

 

      2.4. Припущення про безперервність діяльності 

Фінансова звітність Фонду підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до 

якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність 

не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Фонд не міг продовжити 

подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. 

 

       2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності 

       Фінансова звітність затверджена до випуску на засіданні Ради Фонду  26 жовтня  2020 року. Ні Рада 

Фонду, ні засновники Фонду, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її 

затвердження з метою оприлюднення. 

        

       2.6. Звітний період фінансової звітності 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається проміжною, тобто період з  01 

січня по 30 вересня 2020 року. 

 

      2.7. Основні принципи фінансової звітності 

Фінансова звітність за 9 місяців 2020 року була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності («МСФЗ»), що діють на 01.01.2020 року які є офіційно оприлюднені  на сайті   

Міністерства фінансів України. 

Фінансова звітність також відповідає нормам Національної комісії,  що здійснює державне регулювання 

у сфері ринків фінансових послуг,  які чинні на дату складання фінансової звітності. 

 

       3. Суттєві положення облікової політики 

 

       3.1. Основи оцінки, застосована при складанні фінансової звітності  

Ця фінансова звітність підготовлена на основі справедливої вартості фінансових інструментів 

відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»,  Оцінка справедливої вартості здійснюється з 

використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою 

вартістю». Такі методи оцінки включають використання справедливої вартості як ціни, яка була б тримана за 

продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату 

оцінки. Зокрема, використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого 

аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення 

справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з 

використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.  
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    3.2. Загальні  положення щодо облікових політик 

 

      Основа формування облікових політик 

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані 

суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, 

які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну 

інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід 

застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. Облікова політика Фонду розроблена та затверджена 

керівництвом Адміністратора Фонду ТОВ «КУА» Гарантія – Інвест»  відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові 

політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти».  

 

      Інформація про зміни в облікових політиках 

Фонд обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших події та 

умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші 

політики можуть бути доречними. 

 

 

 Форма та назви фінансових звітів 

Перелік та назви форм фінансової звітності Фонду відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності», та форми Приміток, що розроблені у відповідності до МСФЗ. 

 

      Методи подання інформації у фінансових звітах 

Згідно МСБО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за 

класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким витрати 

класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або 

адміністративну діяльність. 

 

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів 

здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи 

надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових 

надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Фонду. 

    

       3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів 

     
Визнання фінансових інструментів 

Фонд визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у своєму Звіті про фінансовий стан (балансі), тоді і 

лише тоді, коли він стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з 

придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку. 

Фонд визнає такі категорії фінансових активів: 

а) фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку; 

Фонд визнає такі категорії фінансових зобов'язань: 

б) фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки 

у прибутку або збитку. 

Фонд припиняє визнання фінансового активу тоді і лише тоді, коли:  

а) строк дії контрактних прав на грошові потоки від фінансового активу закінчується, 

або 

б) він передає фінансовий актив, і ця передача відповідає критеріям для припинення визнання.  

Фонд передає фінансовий актив тоді і лише тоді, коли він:  

а) передає контрактні права на одержання грошових потоків фінансового активу; або 

б) зберігає контрактні права на отримання грошових потоків фінансового активу, але бере на себе 

контрактне зобов'язання сплатити грошові потоки одному або кільком одержувачам за угодою, яка 

відповідає умовам. 

При первісному визнанні має право призначити фінансовий актив як такий, що оцінюється за справедливою 

вартістю з відображенням переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або значно 
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зменшує невідповідність оцінки чи визначення, що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або 

зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різних підставах. 

При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між:  

а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та  

б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке нове взяте 

зобов’язання) визнають у прибутку або збитку. 

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних 

розділах облікової політики. 

 

      Грошові кошти 
Грошові кошти включають кошти на  поточних рахунках у банках, а також банківські  депозити. 

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у 

відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається 

зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не 

більше ніж три місяці з дати придбання. 

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами. 

Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній 

вартості. 

Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за 

справедливою вартістю. 

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках  у банках (наприклад, у випадку 

призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у 

складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та 

відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість 

відображається у складі збитків звітного періоду. 

 

   Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки 

у прибутку або збитку 

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, Фонд відносить депозити, акції, 

облігації українських підприємств, ОВДП та  дебіторську заборгованість. 

 

Депозит (вклад) – це грошові кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України, які банк 

прийняв від вкладника або які надійшли для вкладника на договірних засадах на визначений строк зберігання чи 

без зазначення такого строку (під відсоток або дохід в іншій формі) і підлягають виплаті вкладнику відповідно до 

законодавства України та умов договору. 

Депозит визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Фонд стає стороною контрактних 

положень щодо цього інструменту. 

Первісна оцінка депозиту здійснюється за його справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює його 

номінальній вартості. Витрати за операцією, навіть якщо вони прямо відносяться до укладання договору про 

депозит, не включаються до первісної оцінки депозиту, а визнаються витратами періоду. 

Подальша оцінка депозитів у національній валюті здійснюється за справедливою вартістю очікуваних 

грошових потоків. 

Вартість очікуваних грошових потоків за депозитом – це теперішня вартість грошових потоків (виплат за 

депозитним договором), які очікуються до отримання відповідно до графіку виплат, дисконтованих за 

депозитними ставками. Справедлива вартість очікуваних грошових потоків відображає нинішні ринкові 

очікування стосовно таких майбутніх грошових потоків. 

У разі зміни справедливої вартості депозитів, що мають місце на звітну дату, такі зміни визнаються у 

прибутку (збитку) звітного періоду. 

Подальша оцінка депозитів у разі призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації або 

ухвалення НБУ рішення про ліквідацію банківської установи здійснюється в сумі очікуваних надходжень 

грошових коштів з урахуванням ймовірності та строку їх повернення. 

За відсутності ймовірності повернення депозитів визнання їх як активу припиняється і відображається у 

складі збитків звітного періоду. 

Фонд визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до дванадцяти місяців з дати 

фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно призведе до значних 

фінансових втрат, в складі поточних фінансових інвестицій.  
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Всі грошові кошти знаходяться в банківських установах з кредитним рейтингом інвестиційного рівня 

uaAАА, uaAА. Дані рейтингу надійності банків, здійснюється рейтинговими агентствами, які внесені до 

Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР, наведено у примітці 12.4).   

 

Дебіторська заборгованість  

Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Фонд стає стороною договору та, 

внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти.  

 Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю. 

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за справедливою 

вартістю.  

Поточну дебіторську заборгованість Фонд оцінює за сумою первісного рахунку, якщо вплив дисконтування є 

несуттєвим. 

 

Боргові цінні папери  

  Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» до складу активів пенсійного 

фонду до боргових цінних паперах належать облігації підприємств, облігації внутрішньої державної позики  

   Облігація – це цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником грошей, визначає відносини 

позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов’язання емітента повернути власникові 

облігації її номінальну вартість у передбачений проспектом емісії (для державних облігацій України – 

умовами їх розміщення) строк та виплатити дохід за облігацією, якщо інше не передбачено проспектом 

емісії (для державних облігацій України – умовами їх розміщення).  

  Боргові цінні папери визнаються у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли НПФ стає стороною 

контрактних положень щодо цих інструментів. Первісна оцінка боргових цінних паперів як фінансових 

активів здійснюється за справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, у ході якої був 

отриманий актив. Проте, якщо існують свідчення, що ціна операції (придбання) не відповідає справедливій 

вартості боргових цінних паперів, які придбаваються, визнається прибуток (збиток) при первісному 

визнанні. Борговий цінний папір повинен бути нескасовно призначений як такий, що оцінюється за 

справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке 

призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання, яку інколи називають 

«неузгодженістю обліків», що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов’язань чи визнання 

прибутків або збитків за ними на різних підставах.  

  Витрати на придбання боргових цінних паперів, що оцінюються в подальшому за справедливою вартістю, 

не включаються до їх первісної вартості при визнанні і визнаються витратами періоду. Подальша оцінка 

боргових цінних паперів здійснюється за справедливою вартістю. Ринкова вартість належних Фонду 

боргових цінних паперів оцінюється за офіційним біржовим курсом організатора торгів на дату оцінки. 

Якщо боргові цінні папери мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, під час розрахунку вартості 

активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього боргового цінного паперу або, 

за відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За умови відсутності свідчень на 

користь протилежного положення ринок, на якому Фонд зазвичай здійснює операцію продажу активу, 

приймається за основний або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок.  

Ринкова вартість боргових цінних паперів, що не мають обігу на організованому ринку або щодо яких 

організатори торгів не встановили біржовий курс, оцінюється на підставі інформації про котирування 

аналогічних боргових цінних паперів. Аналогічними вважаються цінні папери, які, як мінімум, мають такий 

самий кредитний рейтинг. Якщо спостерігається відхилення параметрів аналогічних боргових цінних 

паперів від параметрів цінного паперу, що оцінюється, проводяться коригування, які враховують ці 

відмінності. У разі зміни справедливої вартості боргових цінних паперів, що мають місце на звітну дату, такі 

зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.  

Акція – це іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються 

акціонерного товариства, у тому числі право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді 

дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на 

управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та 

законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств, і законодавством 

про інститути спільного інвестування. 

Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом 

організатора торгівлі. 

Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів такі 

інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за відсутності основного 
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ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на 

якому Фонд зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок або, за 

відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок. 

При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають 

обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання 

доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних.  

Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, Фонд визначає 

справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені значними 

змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою 

діяльність, а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку. 

Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені до 

Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням наявності строків 

відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів їх 

діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід. 

 

Зобов’язання 

Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:  

– Фонд сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти 

місяців після звітного періоду;  

– Фонд не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання упродовж щонайменше 12 

місяців після звітного періоду.  

Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов’язань.  

Первісна та подальша оцінка поточних зобов’язань здійснюється за вартістю погашення. 

       Пенсійні кошти є сумую грошових зобов’язань Фонду перед учасниками відповідно до статті І Закону 

України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та визнаються як фінансові зобов’язання відповідно до 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». За своєю суттю, і відповідно до порядку відображення у фінансовій 

звітності, пенсійні кошти є фінансовими зобов’язаннями, що носять довгостроковий характер. 

Фінансове зобов’язання Фонду перед учасниками оцінюється за справедливою вартістю з відображенням 

результату переоцінки у прибутку або збитку відповідно до  МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та пунктів 

140.4.3 чи 140.5.8 статті 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України. 

Оцінка довгострокових зобов’язань перед учасниками Фонду здійснюється за справедливою вартістю, яка 

визначається відповідно до ст.51 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»  та дорівнює 

чистій вартості активів Фонду. 

Показник чистої вартості активів  включається до фінансової звітності недержавного пенсійного фонду у 

складі зобов’язань окремим розділом. 

 

Згортання фінансових активів та зобов'язань 

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Фонд має юридичне право здійснювати залік 

визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання 

одночасно. 

 

        3.4.  Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності 

 

          Доходи 

Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи 

збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення чистих 

активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників. 

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям 

визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення 

зобов’язань. 

Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів визнається у 

прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов: 

а) Фонд передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на фінансовий 

інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи; 

б) за Фондом не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай 

пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною 

нерухомістю або іншими активами; 
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в) суму доходу можна достовірно оцінити; 

г) ймовірно, що до Фонду надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією; 

та 

ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити. 

 

Дохід за фінансовим активом або фінансовим зобов’язанням, що оцінюється за справедливою вартістю, 

визнається у прибутку або збитку. 

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів. 

 

Витрати 

Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи 

амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за 

винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з 

визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних 

вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати 

визнанню як активу у звіті про фінансовий стан. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання 

без визнання активу. 

      

       Забезпечення  

Забезпечення визнаються, коли Фонд має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) 

внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення 

зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно 

оцінити суму зобов'язання. 

       

    Умовні зобов'язання та умовні активи 

Фонд не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Фонду. Інформація про умовне 

зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є 

віддаленою. Фонд не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли 

надходження економічних вигід є ймовірним. 

    

     Події після дати балансу 

Фонд коригує показники фінансової звітності у разі якщо події після звітної дати є такими, що 

коригування показників являється необхідним. Події після звітної дати, які потребують коригування 

показників фінансової звітності, пов’язані з підтвердженням або спростуванням обставин, існуючих на звітну 

дату, а також оцінок і суджень керівництва, здійснених в умовах невизначеності й неповноти інформації 

станом на звітну дату. 

Відповідно, Фонд розкриває характер таких подій й оцінку їх фінансових наслідків або констатує 

неможливість такої для кожної суттєвої категорії не коригованих подій, що відбулись після звітної дати.    

 

       4. Основні припущення, оцінки та судження 

При підготовці фінансової звітності Фонд здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи 

фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень 

міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, 

що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо 

балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Фонду 

інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, 

де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, 

в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, 

наведені нижче. 

4.1.  Опис операційного середовища та економічної ситуації 

        Фонд функціонує в нестабільному середовищі, що пов’язано з глибокою економічною кризою, 

політичною нестабільністю та продовженням збройного конфлікту на сході України. Стабілізація 

економічної ситуації в Україні значною мірою залежатиме від ефективності фіскальних та інших 



ВПФ «Фармацевтичний» ЄДРПОУ 33262460 

в тис. грн. 

_______________________________________________________________________________

_ 

18 

економічних заходів, що будуть вживатися Урядом України. Водночас не існує чіткого уявлення того, що 

саме робитиме Уряд для подолання кризи. 

    У зв’язку з цим неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на 

фінансовий стан Фонду. У результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції та 

можливість збереження вартості його активів. Ця фінансова звітність не включає жодних коригувань, які 

можуть виникнути в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони 

стануть відомі та зможуть бути оцінені. 

У зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 на виконання рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р., з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, впроваджений карантин, що передбачає обмежувальні 

заходи, наслідком яких може бути фінансовий вплив на діяльність Фонду  через знецінення необоротних 

активів, суттєву зміну їх справедливої вартості, знецінення дебіторської заборгованості, що може призвести 

до зростання витрат чи зниження доходів, необхідності перерахунку резервів (забезпечень).  
 На звітну дату неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації та наслідків 

пандемії на  ліквідність, дохід, стабільність та інші показники діяльності Фодну.  
 

     4.2. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ 

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови,  застосовуються 

судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для 

потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова 

звітність: 

- подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Фонду; 
- відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму; 
- є нейтральною, тобто вільною від упереджень; 
- є повною в усіх суттєвих аспектах. 
Під час здійснення судження  враховується прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у 

низхідному порядку: 

а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання; 

б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у 

Концептуальній основі фінансової звітності. 

Під час здійснення судження враховуються найостанніші положення інших органів, що розробляють та 

затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу 

професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать 

вищезазначеним джерелам. 

Операції, що не регламентуються МСФЗ Фондом не здійснювались. 

 

4.3. Судження щодо справедливої вартості активів Фонду 

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, 

розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших 

випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових 

потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших 

факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 

 

4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів 

Управлінський персонал застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових 

інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується 

на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте 

існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є 

підконтрольним  фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів. 

 

4.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 

       Кошти розміщені на рахунках в комерційних банках, що знаходяться в стадії ліквідації, відображаються в 

балансі за нульовою ставкою.  

       На кожну звітну дату управлінський персонал проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої 

дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від 

знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об’єктивних 
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даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у 

результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу. 

 

     5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості  

 

5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою 

вартістю 

Фонд здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто такі 

оцінки, які вимагаються МСБО 26 та МСФЗ 13 на кінець кожного звітного періоду. 

 

Класи активів та 

зобов’язань, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю 

 

Методики оцінювання 

Метод оцінки 

(ринковий, 

дохідний, 

витратний) 

 

Вихідні дані 

Грошові кошти  Первісна та подальша оцінка 

грошових здійснюється за 

справедливою вартістю, яка 

дорівнює їх номінальній вартості 

Ринковий Офіційні 

курси НБУ 

Депозити (крім 

депозитів до 

запитання) 

Первісна оцінка депозиту 

здійснюється за його справедливою 

вартістю, яка зазвичай дорівнює 

його номінальній вартості. 

Подальша оцінка депозитів у 

національній валюті здійснюється за 

справедливою вартістю очікуваних 

грошових потоків 

Дохідний 

(дисконтування 

грошових 

потоків) 

Ставки за 

депозитами, 

ефективні ставки 

за депозитними 

договорами 

Боргові цінні 

папери 

Первісна оцінка боргових 

цінних паперів як фінансових 

активів здійснюється за 

справедливою вартістю, яка 

зазвичай дорівнює ціні операції, в 

ході якої був отриманий актив. 

Подальша оцінка боргових цінних 

паперів здійснюється за 

справедливою вартістю. 

Ринковий, 

дохідний  

Офіційні 

біржові курси 

організаторів 

торгів на дату 

оцінки, 

котирування 

аналогічних 

боргових цінних 

паперів, 

дисконтовані 

потоки грошових 

коштів 

Інструменти 

капіталу 

Первісна оцінка інструментів 

капіталу здійснюється за їх 

справедливою вартістю, яка 

зазвичай дорівнює ціні операції, в 

ході якої був отриманий актив. 

Подальша оцінка інструментів 

капіталу здійснюється за 

справедливою вартістю на дату 

оцінки. 

Ринковий, 

витратний 

Офіційні 

біржові курси 

організаторів 

торгів на дату 

оцінки, за 

відсутності 

визначеного 

біржового курсу 

на дату оцінки, 

використовуєтьс

я остання 

балансова 

вартість, ціни 

закриття 

біржового 

торгового дня 

Дебіторська 

заборгованість 

Первісна та подальша оцінка 

дебіторської заборгованості 

Дохідний Контрактні 

умови, 
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здійснюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює вартості 

погашення, тобто сумі очікуваних 

контрактних грошових потоків на 

дату оцінки. 

ймовірність 

погашення, 

очікувані вхідні 

грошові потоки 

Поточні 

зобов’язання 

Первісна та подальша оцінка 

поточних зобов’язань здійснюється 

за вартістю погашення 

Витратний Контрактні 

умови, 

ймовірність 

погашення, 

очікувані вихідні 

грошові потоки 

 

5.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості 

 

Класи 

активів та 

зобов’язань, 

оцінених за 

справедливо 

вартістю 

1 рівень 

(ті, що мають 

котирування, та 

спостережувані) 

2 рівень 

(ті, що не 

мають 

котирувань, але 

спостережувані) 

3 рівень 

(ті, що не мають 

котирувань і не є 

спостережуваними) 

 

Усього 

2019     2020 2019     2020 2019     2020 2019     2020 

Дата оцінки 31.12.19 30.09.20 31.12.19 30.09.20 31.12.19 30.09.20 31.12.19 30.09.20 

Фінансові 

інвестиції  

66 877 81 791 - – – – 66 877   81 791 

 

 5.3. Переміщення між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої вартості 

 За 9 місяців 2020 та в попередньому 2019 році переведень між рівнями ієрархії не було. 

 

  5.4. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» 

 

      Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю 

 

 Балансова вартість Справедлива вартість 

30.09.2020 31.12.2019     30.09.2020 31.12.2019 

1 2 3 4 5 

Фінансові інвестиції 81 791 66 877 81 791 66 877 

Дебіторська заборгованість - - - - 

Грошові кошти  76 896 60 024 76 896 60 024 

Кредиторська заборгованість 
586 469 586 469 

    

      Керівництво Адміністратора Фонду вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої 

вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва 

інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової 

звітності.  

 

   6. Розкриття інформації про фінансові результати 

 

6.1. Інші операційні доходи 

 

 
9 місяців 

2020 рік 

9 місяців 

2019 рік 

Дохід від операційної курсової різниці - - 
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Дохід від оренди інвестиційної нерухомості - - 

Дохід від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою 

вартістю 
- - 

Всього: - - 

 

6.2. Адміністративні витрати 

 

 9 місяців 

2020 рік 

9 місяців 

2019 рік 

Винагорода за послуги з адміністрування 1 309 1 041 

Винагорода за послуги  з управління активами 3 273 2 604 

Винагорода за послуги  зберігача 273 217 

Винагорода за послуги  аудитора 44 20 

Винагорода за послуги  торговця ЦП 13 2 

Оплата послуг, пов’язаних з використанням (експлуатацією) 

нерухомого майна 

- - 

Податок на нерухоме майно - - 

Відшкодування витрат за оцінку нерухомого майна - - 

Відшкодування витрат за послуги нотаріуса - - 

Всього: 4 912 3 884 

 

6.3. Інші фінансові доходи 

 

 
9 місяців 

2020 рік 

9 місяців 

2019 рік 

Дохід від боргових цінних паперів 9 651 5 029 

Відсотки отримані від розміщення коштів на депозитних рахунках  8 986 6 507 

Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку 3 1 

 Дивіденди - 103 

Всього: 18 640 11 640 

 

       6.4. Інші доходи 

 

 
9 місяців 

2020 рік 

9 місяців 

2019 рік 

Доходи від реалізації фінансових інвестицій  - 8 751 

Доходи від дооцінки фінансових інвестицій  8 697 8 578 

Всього: 8 697 17 329 

 

 

6.5. Інші витрати 

 

 
9місяців 

2020 рік 

9 місяців 

2019 рік 

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій    - 9 378 

Втрати від уцінки цінних паперів 9 754 4 395 

Витрати від зміни вартості фінансових інструментів 12 671 11 312 

Всього: 22 425 25 085 

 

 7. Розкриття інформації про активи. 

 

7.1. Фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку 
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Групи фінансових інвестицій 30 вересня 

2020 рік 

31 грудня 

2019 рік 

Цінні папери, погашення та отримання доходу, за якими гарантовано 

КМУ 
28 375 40 062 

Акції українських емітентів  4 818 4 818 

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України  26 167 10 424 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано місцевими радами відповідно 

до законодавства 
22 431 11 573 

      ВСЬОГО : 81 791 66 877 

 

Фонд здійснює облік фінансових інвестицій за справедливою вартістю. 

 

7.2. Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 

Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів включає суму нарахованих на дату складання 

фінансової звітності відсотків за депозитними вкладами. 

 

 
30 вересня 

2020 рік 

31 грудня 

2019 рік  

Поточна дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 474      530 

ВСЬОГО : 474      530 

 

7.3. Грошові кошти 

Сума  залишків на рахунках підтверджена виписками банків станом на останній операційний день у банку  

на 30 вересня 2020 році. 

 

 
30 вересня 

2020 рік  

31 грудня 

2019 рік 

Грошові кошти на поточному рахунку  1 035 212 

Грошові кошти на депозитних рахунках : 75 861 59 812 

у  ПАТ АБ «Південний» зі строком погашення «04» грудня 2020р 1 1 

у АТ «Укргазбанк» зі строком погашення «02» листопада 2020р 10 000 10 000 

у АТ «Альфа-Банк» зі строком погашення «05»жовтня 2020р 12 240 12 240 

у АТ «ПУМБ» зі строком погашення «03»листопада 2020р 12 500 12 500 

у АТ «Мегабанк» зі строком погашення «04»грудня 2020р 13 400 12 500 

у АТ «Ідея Банк» зі строком погашення «30» листопада 2020р 15 769 12 571 

у АТ «Кретитвест Банк»зі строком погашення «07» травня 2021р 11 951 - 

Всього: 76 896 60 024 

 

Грошові кошти  Фонду  не обмежені у використані. 

Всі грошові кошти Фонду знаходяться в банківських установах з кредитним рейтингом інвестиційного 

рівня. 

 

8. Розкриття інформації про поточні зобов’язання 

 

Кредиторська заборгованість за розрахунками : 
30 вересня 

2020 рік  

31 грудня 

2019 рік 

Заборгованість за послуги з адміністрування 158 127 

Заборгованість за послуги з управління активами  

 (з пов’язаною особою) 
395 316 

Заборгованість за послуги зберігачу 33 26 

Всього   : 586 469 

 

9. Інформація про чисту вартість активів (ЧВА) 
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Розмір чистої вартості активів  Фонду на кінець дня 30.09.2020 р. становить 158 575 тис. грн. За 9 

місяців  2020 році розмір чистої вартості активів збільшився на 31 613 тис. грн. відносно розміру чистої 

вартості активів  на початок року  2020 року. 

 

 
9 місяців 

2020 рік 

31 грудня 

2019 рік 

Чиста вартість активів  158 575 126 962 

 

        

10. Звіт про рух грошових коштів 

 

       Звіт грошових коштів за 9 місяців 2020 року складено за вимогами МСБО 7 «Звіт про рух грошових 

коштів» за прямим методом. У звіті відображено рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності. 

Представлення грошових потоків від операційної діяльності розкривається інформація про основні класи 

надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів.  

      Представлення грошових потоків від інвестиційної та фінансової діяльності розкривається інформація про 

відтоки та надходження грошових коштів 

       Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 9 місяців  2020 року становить – 4 955 тис грн. 

(від’ємне   значення). 

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за 9 місяців  2020 року становить – 2 723 тис. грн. 

(позитивне значення) 

Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності за 9 місяців  2020 року становить –19 104 тис. грн. 

(позитивне значення) 

Результатом чистого руху коштів від діяльності Фонду за 9 місяців  2020 року – 16 872 тис. грн. (позитивне   

значення). 

  

      11. Звіт про зміни в  капіталі 

  За даними Балансу власний капітал Фонду станом на 30 вересняя 2020 року відсутній, оскільки зобов’язання 

Фонду перед його учасниками, збільшені на суму інвестиційного прибутку, отриманого за 9 місяців 2020 

року, наведені в балансі в розділі V Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду.  

      Нерозподілений прибуток (збиток) Фонду станом на 30 вересня 2020 року в балансі не відображається, 

оскільки фінансовий результат, отриманий від діяльності за 9 місяців 2020 року віднесений на збільшення 

зобов’язань Фонду перед його учасниками, які станом на 30 вересня 2020 року складають 12 672 тис. грн.   

На 30 вересня 2019 року  прибуток  від інвестування склав 11 312 тис. грн. 

 

       12. Розкриття іншої інформації  

 

12.1.Судові процеси 

Станом на звітну дату  Фонд  не є ні позивачем, ні відповідачем за жодним судовим процесом. 

 

12.2.Умовні зобов’язання та невизнані контрактні зобов’язання 

Фонд не має умовних активів і зобов’язань, а також і невизнаних контрактних зобов’язань. 

 

12.3.Пов'язані сторони 

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать: 

- підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж 

перебувають під спільним контролем разом з Фондом; 

- асоційовані компанії; 

- спільні підприємства, у яких Фонд є контролюючим учасником; 

- члени провідного управлінського персоналу Адміністратора Фонду; 

- близькі родичі особи, зазначеної вище; 

- компанії, що контролюють Фонд, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток 

голосів у Фонді; 

 

Інформація щодо пов’язаних осіб наведена в таблиці нижче: 
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Група № 

запису 

Повна назва юр. особи власника (учасника) Фонду чи П.І.Б 

фіз. особи – власника (учасника) та посадової особи  

 

Частка в  

Статутному 

капіталі Фонду, 

% 

1 2 3 4 

   А Засновники Фонда   Товариства – юридичні особи:  

              ТОВ «Агрокомплект» 0,00% 

              ТОВ «Гарантія-Реєстр» 0,00% 

Б Компанія з управління активами  

  ТОВ «КУА «Гарантія-Інвест» 0,00% 

С Керівник Компанії з управління активами – фізична особа  

  Керівник ТОВ «КУА «Гарантія-Інвест» 

Зелинський Антон Олександрович 

0,00 % 

 

Протягом  9 місяців 2020  та  9 місяців 2019 років ВПФ «Фармацевтичний» мав такі операції з пов’язаними 

особами: 

 

 9 місяців 2020 9 місяців 2019 

 Операції з 

пов'язаними 

сторонами 

Всього Операції з 

пов'язаними 

сторонами 

Всього 

1 2 3 4 5 

Адміністративні витрати 

(нарахована винагорода з 

управління активами та з 

адміністрування) 

4583 4583 3645 3645 

Поточна кредиторська 

заборгованість 

553 553 424 424 

 

        Всі операції між пов’язаними сторонами були проведені на звичайних комерційних умовах. 

 

12.4. Ризики і керування ризиками 

Кредитний ризик 

Фонд усвідомлює, що інвестиційна діяльність пов’язана з ризиками і вартість чистих активів у мінливому 

ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних та об’єктивних чинників, 

вірогідність і напрям впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено 

кредитний, ринковий та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий та інший 

ціновий ризик. 

Управління ризиками Фондом здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його 

можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення. 

 

Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати 

зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний 

таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість. 

Основним методом оцінки кредитних ризиків Фонду є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого 

використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати 

боргові зобов’язання. Відповідно до Інвестиційної декларації використовуються наступні методи управління 

кредитними  ризиками: 

– ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів; 

– ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою); 

– ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти відповідно до кредитних рейтингів за рейтинговою 

шкалою в національній валюті; 

– ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення 

депозитів упродовж останніх п’яти років. 
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 Щодо депозитів  

При визначенні рівня кредитного ризику фінансового активу у вигляді депозитів, розміщених на депозитних 

рахунках банків, були враховані, в першу чергу, дані НБУ. Відповідно до цих даних складаються рейтинги 

банків. За даними рейтингу надійності банків, що здійснюється рейтинговими агентствами.  

 

 Всі грошові кошти Фонду знаходяться в банківських установах з кредитним рейтингом інвестиційного рівня. 

Станом на 30.09.2020 року та 30.09.2019 року депозити Фонду складають: 

 

Вклади в банках (депозити), у тому числі назва банківської установи, 

кредитний рейтинг 30.09.2020 30.09.2019 

АТ «ПУМБ» (РА «КРЕДИТ-РЕЙТИНГ» UAAАА)        12 500          11 875 

ПАТ АБ «Укргазбанк» (РА «Експерт-Рейтинг» uaАА+) 10 000 10 000 

ПАТ «Ідея Банк» ( РА «Кредит-Рейтинг» uaAА) 15 769 11 629 

ПАТ «Мегабанк» ( РА «Експерт-Рейтинг» uaAА) 13 400 11 400 

ПАТ АТ «Південний» ( РА «Кредит-Рейтинг» uaAА) 1 1 

ПАТ «Альфа-Банк» (РА «Експерт-Рейтинг»  uaAАА) 

 

12 240 12 240 

АТ «Кретитвест Банк»» (РА «IBI-Рейтинг»   uаAA+) 11 951          - 

 

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою 

кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими 

інструментами. Знаки «+» та «-» позначають проміжний рейтинговий рівень відносно основного рівня. 

Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року. 

 

Щодо облігацій внутрішньої державної позики 

Станом на 30 вересня 2020 року в наявності у Фонда є облігації внутрішньої державної позики 

загальною номінальною вартістю 76 973 млн грн., частка в загальній балансовій вартості активів  48,36 %.  

Данні цінні папери мають характеристику довгострокових, короткострокових в національній валюті та 

мають рейтинг В та В3 з прогнозом стабільний.  

Облігації внутрішньої державної позики характеризуються високою ліквідністю на ринку цінних 

паперів України. Цінні папери можна продати у будь який час за ринковою вартістю.  

Міністерство фінансів гарантує своєчасне погашення та виплату за облігаціями внутрішнього 

державного боргу відповідно до умов випуску та незалежно від розміру суми вкладень.  

 На даний час в Україні діють три рейтингові міжнародні  компанії: «Fitch Ratings» (Fitch), “Standart & Poor’s 

(S&P), “Moody’s Investors Service” (Moody’s), які визначають кредитні рейтинги боргових зобов’язань 

України.  Крім найбільших трьох України також співпрацює з японським агентством Rating and Investment 

Information, Inc. 

За опублікованими даними вище зазначених рейтингових компаній, оприлюднених на сайті Міністерства 

фінансів України  станом на 30 вересня 2020 року, кредитні рейтинги боргових зобов’язань є наступними: 
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В В В В  Стабільний 22 квітня 2020 р. 

В В В В  Стабільний 04 вересня 2020 р. 
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"Standard & Poor's” 

(S&P) 
В В В В 

uaА 
Стабільний 

 

11 вересня 2020 р. 

“Moody's Investors 

Service”  

(Moody’s) 

В3/Са - В3 - 

 

Стабільний 12 червня 2020 р. 

“Rating and Investment 

Information, Inc.” (R&I) 
В+    

 
Стабільний 03 вересня 2020 р. 

 

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового 

інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: 

інший ціновий ризик, валютний та відсотковий. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, 

зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. НПФ наражаються на 

ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти). 

 

Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового 

інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового 

ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого 

фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові 

інструменти, з якими здійснюються операції на ринку. 

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Для пом’якшення цінового ризику Фонд 

використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові 

інструменти, що встановлені в Інвестиційній декларації. 

Відсотковий ризик – це  ризик  того,  що  справедлива  вартість  або  майбутні  грошові  потоки від 

фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Фонд  

усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись, і це впливатиме на справедливу вартість чистих 

активів. 

Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному середовищі, 

яке є властивим для фінансової системи України, Фонд контролює частку активів, розміщених у боргових 

зобов’язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. 

Він здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі 

зростання відсоткових ризиків Фонд  має намір позбуватися боргових фінансових інструментів з 

фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу 

можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів. 

 

Активи, які наражаються на відсоткові ризики: 

Тип активу 30 вересня 2020 30 вересня 2019 

Банківські депозити 75861 57145 

Облігації 76973 60288 

Всього  152 834 117 433 

Частка в активах Фонду, %      96.02% 95.55% 

 

Ризик ліквідності – ризик того, що суб’єкт господарювання матиме труднощі в ході виконання 

зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових 

коштів або іншого фінансового активу. Фонд не наражається на значні ризики ліквідності, оскільки його 

зобов’язання перед учасниками обмежуються наявними активами. 

 

Вимоги достатності капіталу й керування капіталом 

Відповідно до вимог Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення», інформація, що оприлюднюється 

недержавним пенсійним фондом, обов'язково повинна містити дані про зміни чистої вартості активів 

пенсійного фонду та чистої вартості одиниці пенсійних активів цього фонду . 

 

Фондом, станом на 30 вересня 2020 року проведено розрахунок чистої вартості активів недержавного 

пенсійного фонду: 

 



BII<l> «<l>apMaQeBTH'IHHH» €,ll;PIIOY 33262460 
B THC. rpH. 

HaiiMenyaauun: noKa:JHHKiB 
30.09.2020 31.1 2.2019 N2 

I AKTHBH HMepJI<aBHOfO neHCiHHOfO cpOH.llY 159 161 127 431 
2 3o6oa'n:3aHHH He.llepJI<asuoro neuciiiuoro cpOH.llY 586 469 
3 qliCTa sapTiCTb aKTHBiB 158 575 126 962 
4 qucTa sapTiCTb O.llHHHU.i neuciiiuux aKmsis 3,745986 3,433837 

quem sapTiCTb O.llHHnu,i neuciiiuux aKmsis 3a CTaHOM ua 30 sepecun: 2020 poey CKJia)lae 3,745986 Ta 
36iJibUJlUiaCH y nopiBHHHHi 3 UOKa3HHKOM Ha 31 rpy.llHH 2019 poKy Ha 9,09%. 

12.5 Onepal{iiini ceZMenmu 
IlpOTHfOM 9 MicHU.iB 2020 poKy <l>OH.ll 3.lliHCHIOBaB .lliHJibHiCTb B O.llHOMY reorpacpi'IHOMY Ta 6i3HeC cerMeHTi, 

oTJKe ,!l;o.llaTOK .llO cpiuaucosoi" 3BiTHocTi «lncpopMau,in: 3a cerMeHTaMH» ue rorysascn:. 

J2.6.lJoiJii" lliCJlR iJamu fia.nancy 
IlO.llii", II.I,O Bi.ll6yJIHCH MilK )laTOIO CKJia)laHHH 6anaucy i )laTOIO 3aTBep)lJI<eHHH cpiHaHCOBOi 3BiTHOCTi, 

Ui.llfOTOBJieHOi" .llJIH BHnyCKy, He BUJIHHYJIH Ha UOKa3HliKH cpiHaHCOBOi" 3BiTHOCTi, ni.llfOTOBJieHOi <!>OH.llY CTaHOM Ha 30 
sepecHH 2020 poKy. 

)I.upeKTop TOB "KY A''rapanTiH-InsecT" 

foJIOBHHii 6yxraJITep TOB "KY A''rapanTiH-1 HipyKT.A. 


