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AKTHB 
Ko11 

pHAJ<a 

I 2 

J.Heo6opoTHI BI<THBH 

HeMaTepian•ni BKTIIBH: 1000 

nepsicua sapricTL 1001 

H8KORH'ICH3 3MOpTHJallill 1002 

HeJasepweui KaniTIUihHi iusecTHui'i 1005 

Ocuoani 3aco6a: 1010 

nepsicna sapTicTL lOll 

3HOC 1012 

IuseCTHLiiilll8 uepyxoMiCTL 1015 

flepaicna sapricTL inaecnll.liiinoi uepyxoMocTi 1016 

3uoc iuueCTHLiiiinoi uepyxoMoCTi 1017 

)losrocrpOKOBi 6ionori'IHi 8KTIIBU 1020 

flepBiCH8 B3pTICTb )IOBrocrpOKOBHX 6ionori'IHHX 8KTHBiB 1021 

Haxonw1eua aMoprnJau.iJI .nosrocrpoKOBiiX 6ionori"''HHX aKTitsis 1022 

)lourocTpoKoui ljliu8ucoui iuseCTHLiii: 
1030 

J!Ki o6niKOBYfOThCJI 3a MCTO)IOM y<t3CTi 8 KaniTUJJi iHWHX ni)lnpHtMCTB 

iuwi ljlinancosi inseCTHLiii 1035 

)losrOCTpoKosa )le6iTopcbKa 3a6oprosanicTL 1040 

BiACTpO'ICHi ROilaTKOBi 3KTHBH 1045 

ryt~uin 1050 

BiACTpo'leni aKBi3Hlliiiui BHTparn 1060 

3aJJIIWOK KOwriB y LICHTpaJJiJOB3HIIX crpaxOBIIX pClCpBHHX ljJOHi13X 1065 

Inwi neo6oporni aKTHBH 1090 

Y cLoro 3a polt~inoM I 1095 

0 II. 06opOT11i 8h'TIIBH 

38n8CH 1100 

Bnpo6unqi 3anacn 1101 

He3asepwene BHpo6nuUTBo 1102 

fOT088 npoAyKLiiJ! 1103 

Tos8pH 1104 

fiOTO'IIIi 6iOJJOri'llli 8KTHBU 1110 

)leno3HTII nepecTpaXys8HHJI 1115 0 

BeKceni ot~epJK8Hi 1120 

)le6iropcLK8 Ja6oprosaniCTL 33 npoJIYKLiiiO, TOBapa, po6orn, nocnyru 1125 

)le6iropcLK8 J86oproB8HiCTh 33 p03paxynKaMn: 
1130 

33 BHJl31-1HMH 383HCaMH 

3 610)1JKCTOM 1135 

y TOllfY 'IHCni 3 ROi13TKY Ha npn6yYOK 1136 

)le6iTopcLKa Ja6oprosanicTL Ja po3p8XYHKaMII 3 uapaxosauux JIOXOlliB 1140 

)le6iTopcLKa 3a6oprosauicTL Ja poJpaxynKaMH i3 BHyYpiwuix polpaxyuKiB 1145 

IHW8 noTO'IHa t~e6iropcLKa 3a6oproB8HiCTL 1155 

fiOTO'IHi ljliHBHCOBi iHBCCTIILiii 1160 

fpowi Ta lX CKBiBaJICIITII 1165 

fOTIBK8 1166 

PaxyuKn B 68HK8X 1167 

BHTparn Maii6YTHix nepi ot~iB 1170 

'I8CTK8 nepecrp8XOBHK8 y crpaxosnx peJepsax 1180 
._, ....... ,r,. ...,u,...,. , n• 

<I>opMa.N'd Ko11 Ja )lKY )l I 1801 001 
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~ 'lrPOIIil 1183 - -
iHIDHX CTpOXOBHX pe3epBax 1184 - -
IHmi o6oporni aKTHBH 1190 - -
Y cLoro 38 po3idJioM II 1195 127431 165703 

III. HeoliopoTHI aKTHBH, yrpHM)'B8HI.llJIII npo,lla>•:y, T8 rpynu oufiyn11 1200 - -
li8J1811C 1300 127431 165703 

llacuo 
Ko,ll Ha no'laToi< Hai<InenL 

pR,lll<8 3BITHoro neplo.lly JBiTHoro ueplo.lly 

1 2 3 4 
I. BJI8cnuii I<8DITaJI 

3apetCTJlOB8HHH (naiioBHil) KaDiTaJI 1400 - -
BnecKH ,llO He3apetCTposaHoro craTyrHoro KaniTaJI)' 1401 - -
KaniTa;r y JIOOQiHKax 1405 - -
,llO)I8TKOBHH KaniTM 1410 - -
EMiciliHHii ,lloxi.ll 1411 - -
HaKODH'IeHi KYJlCOBi pilHHUi 1412 - -
Pe3epBHHli Kanira;r 141 5 - -
Hepo3nO,llinenHli npu6yroK (HenoKpHTRii 36HTOK) 1420 - -
HemmatteHt.di KaniTWI 1425 ( -) ( -) 

BHny'leHuii KaniTaJI 1430 ( -) ( -) 

Inmi pe3eps11 1435 - -
y CLOI'O 38 p03)1iJIOM I 1495 0 0 

II . .llooroerpoi<o&i 30fio&'II3&HHR l3afie3DC'ICHHR 

Bi.llCTpO'IeHi no)laTKosi 3o6oB'li33HHJI 1500 - -
neuciHHi :m6oB'J13aHHJI 1505 - -
,lloBrOCTpOKOBi KpeiiHTI! 6aHKiB 1510 - -
IHmi ,llosrocTJloKosi 3o6oo 'Jl3aHHJI 1515 - -
,lloBrOCTJlOKOBi 3a6e3DC'ICHHJI 1520 - -
,lloBrocTpoKOBi 386C3DC'ICHHJI BHTJl8T nepCOIIaJIY 1521 - -
UinLose $iHaHcysaHHJI 1525 - -
Enaroniiina ,11onoMora 1526 - -
CTPaxosi pe3epB11 1530 - -
y TOMY 'lllcni: 

1531 
pC3epB ,IIOBrOCTpoKOBHX 30608 ' JI38HL - -
pe3epB 36HTKiB a6o pC3CpB HaJIClKHHX BIIDJiaT 1532 - -
pe3eps HC3apo6neHHx npeMiii 1533 - -
inmi cTpaxosi pe3eps11 1534 - -
iHBCCTIIUiiilli KOHTJlaKTH 1535 - -
11pH30BHH $OH,ll 1540 - -
Pe1eps na BllnnaTy illi<CK-nory 1545 - -
Y cLoro 39 po3,llinoM II 1595 0 0 

Ill. llOTO'IHI3000B0 H3RIIHH 13afiC311C'ICHHR 

KopoTKOCTJlOKOBi KpeiiHTI! 6aHKiB 1600 - -
BeKceni Bn,llaHi 1605 - -
110TO'IH8 Kpe)IHTOpcLK8 JR6oprOBRHiCTL 38: 

1610 
)lOBrGCTpOKOBHMH 3060B1JI3aHHJIMH 

- -
Tosapll, po6oTR, nocnyrn 1615 469 609 

po3paxyHK8MII 3 6IO,IIli<CTOM 1620 - -
y TOMY 'lllcni 3 IIO.li8TKY Ha npu6yroK 1621 - -
p03paxyHK8Mll 3i CTJl8XYB8HHJI 1625 - -
pmpaxyHKaMII 3 onnaTR npaui 1630 - -
110TO'IH8 KpC,liHTOpCLKa 3a6oproBaHiCTL 38 O,llepli<8HHMII aB8HC8MII 1635 - -
11oTO'IHa KpC,liHTOpcLKa JR6oproBaHiCTL 3R po3p8XYHK8MII 3 )"'RCHHK8Mll 1640 - -
11oTO'IHa KpC,liHTopcLKa Ja6oprosaHicTL il BHYTJlimnix polpaxynKiB 1645 - -
11oTO'IHa KpC,liHTOpCLKa Ja6oproBaHiCTL 38 CTpOXOBOIO )liJIHLHiCTIO 1650 - -

110TO'IIIi Ja6C3DC'ICIIHJI 1660 - -
,lloxo,!IH Maii6yrnix nepio.lliB 1665 - -
Bi.liCTpo'leHi KOMiciiiHi iiOXOiiH Biil nepeCTpaXOBIIKiB 1670 - -
Iuwi noTOlJHi 3o6os'JI3aHHJI 1690 - -
Y CLoro 38 p03,lliJIOM Ill 1695 469 609 

IV. 3ofioo'R3aHHR, noo'HJaHI 3 neofiopoTHHMH aKTHB8MH, 
1700 - -

yTpHM)'B&HHMH ,!IJIR DPOilRll<)', T8 rpyna~IH BRfi)'TTA 

V. qiiCT8 oapTiCTL &KTIIBiB HC)lCplK8BIIOrO DCHcii!HOrO tj>OIIilY 1800 126962 165094 

lia.13HC 1900 127431 165703 

I 

KepisnnK A. 0. 3eniiHCLKHli 

foHOBHllii 6yxranrep T. A. KymnipyK 

l 8U3Ha'l8tTbCJI B nopll)lKy, BCT8HOBJICHOM}' UeHTpanLHJfM aany noniTHKY y c~epi cnrucnJKn. 



KO,Illl 

):lara (piK, MicJIQb, 'IIICJIO) 2021 I 01 I 0 I 

Di11npn£MCTBO Bi/IKpnruii neuciiiuuii ljlon11 "ll>apManeBTH'IHIIii" 

(HaiiMeHyBaHH~) 

]BiT npo 4JiuaHCOBi pelyJILT8TH (3BiT npo CYKYDHHU .li:OXi.ll:) 
Ja PiK 2020 p. 

ll>opMa N22 

I. CI»IHAHCOBI PE3YJII.TATII 

Ko11 3a 3BiTHIIH 
CTaTTH 

nepio11 pHIIKa 

1 2 3 
"lJHCTHH IIOXi/1 Bill peaJii3llllil npOJIYKQil (TOBapiB, po6iT, llOCJiyr) 2000 -
lfucmi 3apo6Jieui cmpaxoei npe.Mii" 2010 0 
npe11ii' nionucaui, BWIO«a cy.ua 2011 -
npe111ii; nepeoaui y nepecmpaxyeauHR 2012 -
JMiHa pe3ep«y HeJapo6Jleuu.x npe.Miii, «Wio«a cy;wa 2013 -
JAtiHa 'lacmKu nepecmpaxo«uKi« y pe3epei ue3apo611euu.x npe.Miii 2014 -

Co6iBapricTh peani3oBaHol npo.nYKnil 
(roBapiB,po6iT, nocnyr) 2050 ( -) 

lfucmi noueceui J6umKu Ja cmpaxoewtu «UII.llama;wu 2070 -
BanoBnii: 

npn6yroK 2090 0 
36HTOK 2095 ( 0) 

IJoxio («umpamu) eio JMiHu y pe3ep«ax Oo62ocmpoKoeu.x Jo6oe R3aH& 2105 -
IJoxio («umpamu) eio :miuu iuutu.x cmpaxo«u.x pe3epeiB 2110 -
J.Miua i11utux cmpaxoeux pe3epeie, BWIO«a cy;wa 2111 -
3Atilla 'IUC111KU nepecmpaxO«UKi8 8 iiiUIU.X cmpaXOBUX pe3ep81VC 2112 -
l!mi onepauiiiHi IIOXOIIH 2120 -
y tnOAIY 'IIICJii: 

2121 -)tOXi.zt Bi.zt 3MiHH BapTOCTi 3KTHBiB, JIKi OQiiiiOIOTbCJI 3a CnpaBe)tliHBOIO BapTiCTIO 

110xi11 Bi,n nepBicHoro BH3HaHHJI 6ionori'IHHX aKTHBiB i cillbcbKorocno,napcLKOI 
2122 -

npOIIYKnil 

OoXiO BiO 8tiKOptlctnaHiut KOUIIIIiB, 6U8illblle/IU.X BiO onoOUtnK)'BUIIIIR 2123 -
A,nMiHicrpaTHBHi BHrp3TH 2130 ( 6718) 
Burparu Ha 36yr 2150 ( -) 

lHlli onepauiiiHi Bnrpam 2180 ( -) 
6 niOAty 'IUCJii: 

2181 -
6U111pamu «iO JMillu «apmocmi aKmu«i6, RKi otliHIOIOnl&CR Ja cnpa«eOJIU«OIO 6apmicml0 

6Umpamu BiO nep«iCIIOZO 6U311Q/IIIR 6iOJIOZi'lllUX QKnlU6i6 i CiJI&CbKOZOC/lOOapC&KOi' 
2182 -

npoOyK!Iii' 

ll>inancoBIIH pe3yJJLTaT sill onepauiitnoi lliHJILIIoCTi: 
npu6yroK 2190 0 
36HTOK 2195 ( 6718) 

,Iloxo.n Bill y..acri B KarriTani 2200 -
IHlli cjlinancoBi ,noxo,nu 2220 24402 
IHlli .noxo.nn 2240 14094 
6 lllOMY 'IIIC.~i: 

2241 -
ooxio «io 611azooiiiuoi oonoAwzu 

ct>iHaHCOBi BnrpaTU 2250 ( -) 

Brparu Bill y..acri B Kanirani 2255 ( -) 

I1111i Bnrparu 2270• (31778) 
llpu6ymoK (36umoK) «iO BfiJIUBY iur/JJIJI!Jii ua MoHemapui cmammi 2275 -
ll>inancosnii pe3yJJLTaT 110 onoii&TJCYB&nnu: 

npn6yroK 2290 0 
36UTOK 2295 ( 0) 

Bnrparu (.noxi.n) 3 no,naTKY Ha npn6yroK 2300 -
Tipu6yroK (36uroK) Bill npununeHo'i llillli&Hocri niCJJJI ono.narKysaHHJI 2305 -
qHCTHH ljliHaHCOBHH pelyJILT&T: 

npn6yroK 2350 0 
36UTOK 2355 ( 0) 

3a€,IlPTIOY 33262460 

Ko113a}:lKY,Il 1801003 

3a 3HaJIOri'IHIIH 
nepio11 nonepellnboro poKy 

4 

-

0 

-
-
-
-

( -) 

-

0 
( 0) 

-
-
-
-
-

-

-

-
( 5276) 

( -) 

( -) 

-

-

0 
( 5276) 

-
15082 
20490 

-
( -) 

( -) 

( 30296) 
-

0 
( 0) 
-
-

0 
( 0) 



II. CYKYIIHHH ,ZJ:OXI,ZJ: 

Cnn11 
KoA 3a JBiTHHH 3a 8HaJJOri'IHIIU 

PliAK8 nepio11 nepio11 nonepeJ1HLoro poKy 

1 2 3 4 
,[{oo~iHKa (~iHKa) Heo6opomHX aKTHBiB 2400 - -
,[{oo~iHK8 (y~iHKa) lj>iHaHCOBHX iHCTJlYMeHriB 2405 - -
HaKonnqeni KYJlCOBi pi3nn~i 2410 - -
qacTKa i!moro CYKYHHOro AOXOAY aco~iiioaannx Ta cniJibHHX nillnpnEMCTB 2415 - -
I II.UHH CYKYHHHH )lOXiA 2445 - -
IHWIIU CYKYHIIHH AOX!A JIO OIIOJI&TKYB&HHll 2450 0 0 
TIOAaTOK Ha npH6yYOK, IIOB'll3aHHH 3 iii.UHM CYKYUHHM )lOXO)lOM 2455 - -

Inmnii CYKYDHHii AOxiA nicJill ODOll&TKYB&HHll 2460 0 0 
CyKYHHIIii AOX!A (cyMa pliJIKiB 2350,2355 Ta 2460) 2465 0 0 

III. EJIEMEHT:U OIIEPAIJ,IHH:UX B:UTPAT 

HaJBa cTaTii 
KoA 3a JBiTHIIU 3a &HaJJOri'IHIIU 

Plll1Kft nepioA nepio11 nonepeAnLoro poKy 

1 2 3 4 
~8TepiallbHi38TJl8TH 2500 - -
BnTJl&TH na onnary npa~i 2505 - -
Bi,npaxyBaHHll na co~iaJILHi Jaxo.nn 2510 - -

AMopTH3a~ill 2515 - -
I IIlli onepa~iiini BHTJlaTH 2520 6718 5276 
PaJoM 2550 6718 5276 

IV. P03PAXYHOK IIOKA3HHKIB IIP:UiiYTKOBOCTI AKIJ,IH 

Huaa crani 
KOJ1 3a JBiTHIIU 3a &118JIOri'IHIIU 

pH,nKa nepio11 nepio11 nonepe)lnLoro poKy 

1 2 3 4 
Cepe,nnLopi'IHa KiJILKiCTL npoCTHX aK~iii 2600 - -
CKopnroaana cepe,nHLopi'IHa KinLKiCTL npocTHx aK~iii 2605 - -

qHCTIIH npn6yTOK (36HTOK) Ha o,nny npocry 8K~i10 2610 - -
CKopnroBBHHH 'IHCTHH npn6yYoK (36HTOK) na o.nny npocry BK~iJO 2615 - -
,[{nni.nen.nn Ha o.nny npocry a~i10 2650 - -

KepiBHHK A. 0. 3eJIHHCLKHH 

(iHi~iamt, npi3Bil!lle) 

ronOBHHH 6yxrMTep T. A. KyrmipyK 

(ini~ian11, npi3Bil!lle) 



IJi,!UlpHE:MCTBO BmKpnTnii neuciiiunii cJiotm "4llapManeBTH'Innii" 

]BiT npo pyx rpOWOBHX KOWTiB (38 npHMHM MeTO,!lOM) 

38 PiK 2020 p. 

<I>opM3 N3 

33 €,L(PIIOY 

Ko.nJ3~KY~ 

KO~M 

20211 01 1 01 

33262460 

1801004 

CT3Till Ko.n 33 JBiTHHH nepio.n 
33 3H:lJiori'IHHii ncpio.n 

norrepe.nnLoro poKy 

I 2 3 4 
I. Pyx KOWTiB y pelyJILTari onepaniiinoi .aiHJILHOCTi 

H3.nxo.nJKeHHll si.n: 

PeaJiiJ3nil npo.nyKnil (ToBapis, po6h, nocnyr) 3000 - -

IJOBCpHCHHll llO,!l3TKiB j 360piB 3005 - -
y TOMY 'IHCIIi no,!l3TKY H3 JIOJ13HY B3pTicTL 3006 - -
UinLosoro <jliH3HCYB3HHH 3010 - -
Ha.nxo.nJKeHHH si.n OYpHM3HHll cy6cu.niii, .noT3niii 3011 - -

H3.!1XOJIJKCHHH 3B3Hcis si.n noKynnis i 33MOBHHKiB 3015 - -
Ha.nxo.nJKeHHH si.n nosepneHHH 3B3HCiB 3020 - -
H3,!lXO,!lJKCHHH Bi.ll Bi.!ICOTIOB 33 33JIIIWK3MII KOWTiB H3 llOTO'IHIIX p3XYHK3X 3025 6 2 
H3.!1XO,!lJKCHHH Bi.ll 6opJKHIIKiB HCYCTOHKH (WYp3<jJiB, neui) 3035 - -
Ha.nxo.nJKeHHll si.n onepauiiiuol opeu.an 3040 - -

Ha.nxo.nJKeHHll si.n OYpHMaHHH poHJJTi, 3BTOpCbKHX BHH3ropo.n 3045 - -

H3.!1XOJIJKCHHH si.n CYpaxosnx npeMiii 3050 - -
H3.!1XO.!IJKCHHll <jJiu3ucosnx ycT3HOB si.n nosepueHHll noJHK 3055 - -
Inwi na.nxo.nJKeHHH 3095 - -

BIIYp3'18HHll H3 onJJ3Ty: 

Tos3pis (po6iT, nocnyr) 3100 ( 6578) ( 5209) 
Ilp3ni 3105 ( -) ( -) 

Bi.np3XYB3Hb H3 coniaJILHi 33XOJIH 3110 ( -) ( -) 

3o6os'll3aHL 3 llOJI3TKiB i 36opiB 3115 ( 267) ( 277) 
BHYp3'1CHHll ua onn3yY 3o6oB'li33HL 3 no.n3TKY H3 npn6yroK 3116 ( -) ( -) 

BHYp3'1CHHll H3 onn3yY 306oB' li33HL 3 no.n3TKY H3 .!IO.li3HY B3pTiCTL 3117 ( -) ( -) 

BnYp3'1CHHll H3 onn3yY 3o6os'H38HL 3 inwux llOJ13TKiB i 36opis 3118 ( -) ( -) 
BIIYp3'1CHHll H3 onn3yY 3B3HciB 3135 ( -) ( -) 

BIIYp3'1CHHll H3 onn3Ty nosepnenHH asancis 3140 ( -) ( -) 
BHYp8'1CHHll Ha Ollll8yY niiiLOBHX BHCCKiB 3145 ( -) ( -) 

BHYpa'!eHHll H3 onnazy 3o6os'li33Hb 33 CYpaXOBHMH KOHYp8KT3MH 3150 ( -) ( -) 
BI!Yp3'1CHHll <jJiuaucos11x ycT3HOB H3 na.naHHll no3HK 3155 ( -) ( -) 
Juwi BI!Yp3'18HHll 3190 (-) ( -) 
qucmii pyx KOWTiB BiA onepaniiinoi lliiiJILHOcri 3195 -6839 -5484 

II. Pyx KOWTiB y pe3yJILTaTi inBecTntdiinoi .aiHJibHOCTi 

Ha.nxo.n>KeHHll si.n peaJibanil: 

qiH3HCOBHX insecmniii 3200 - -
HC060p0THHX 3KTHBiB 3205 - -
H3.nxo.n>KeHHll si.n OYpi!Maunx: 

Bi,!lCOTKiB 3215 24633 14935 
,!li!Bi.!ICH,!liB 3220 - 103 
Ha.nxo.n>KeHHll si.n .aepHB3Tnsis 3225 - -
Ha.nxo.nJKeHHll si.n nor3weHHll no31!K 323G - -
H3.nxo.n>KeHHll si.n s116yrrll .no'lipuboro ni.nnpHE:MCTBa Ta iuwol rocno.napcLKOI 

3235 
O,!lHHHUi 

- -
Inwi na.nxo,!l)J(eHHH 3250 58325 67892 
BnYpa'!aHHll ua npH.n63HHll: 

qiH8HCOBIIX iHBCCTHUiH 3255 ( 97111) ( 62680) 
HC060p0THHX aKTIIBiB 3260 ( -) ( -) 
BHnJJaTI! 33 .nepusaTnBaMH 3270 ( -) ( -) 
BnYpa'leHHll H3 HM3HHll no31!K 3275 (-) ( -) 

BI!Yp3'1CHHll H3 npH.n63HHll .no'lipHboro ni.nnpHE:MCTBa Ta iuwol rocno.napcbKOI 
3280 ( -) ( -) 

O,!lHHIIUi 

Inwi nnaTeJKi 3290 ( -) ( -) 

qHCTHH pyx KOWTiB BUt iHBCCTHUiftHOJ JliHJILHOCTi 3295 -14153 20250 



III. Pyx KOWTiB y pelyJibT&Ti !lliaaacosoltdanbaocTi 

Ha.z:~xo,zvKeHHll BiA: 

Bnacaoro KaniTany 3300 - -
0TpHMaHHll U03HK 3305 - -

HaAXO,!IlKeHHll BiA npo.llalKY 'laCTKH B AO'lipHbOMY nit~npaE:MCTBi 3310 - -
Iarni Ha.z:IXO,!IlKeHHll 3340 25184 5269 
BaTpa'laHHll aa: 

BaKyn snacaax aKQiii 3345 ( -) ( -) 

TiorarneHHll no3HK 3350 - -

CnnaTy ,!IHBiAeHAiB 3355 ( -) ( -) 
BHTpa'leHHll aa cnnary BiACOTKiB 3360 ( -) ( -) 

BHTpa'leHHll aa cnnary 3a6oprosaaocTi 3 qnaaacosol opeHAH 3365 ( -) ( -) 

BHTpa'leHHll Ha npa,116aHHll '!aCTKH B llO'lipHbOMY ni)lnpHEMCTBi 3370 ( -) ( -) 

BHTpa'leHHll Ha BHnJiaTH HeKOHTpOJibOBaHHM 'laCTKaM y )lO'lipHiX ni)lnpHE:MCTBaX 3375 ( -) ( -) 

Iarni nnaTelKi 3390 ( 3620) ( 2370) 
qHCTHH pyx KOWTiB BiJ.I !lliHSHCOBOI,!liHJibHOCTi 3395 21564 2899 
qHCTHH pyx rpOWOBHX KOWTiB 18 3BiTHHH nepio,!l 3400 572 17665 
3aJIHlllOK KOlllTiB Ha llO'laTOK poKy 3405 60024 42359 
BnnHB 3MiHif BaJIIOTHHX KypciB Ha 3aJ!HlllOK KOlllTiB 3410 - -
3aJIHlllOK KOlllTiB Ha KiHeQb pOKY 3415 60596 60024 

I 

KepiBHHK A. 0. 3eJIHHCbKHii 

(iHiQirum, npi3BI!Ule) 

roJIOBHHii 6yxraJITep T. A. KywaipyK 

(iuiuianH, npilsHme) 



Tii):{npH€MCTBO __ B~fl!.:oll>~«~ll>::!a~p~M!.!!a~u~e£.BT!..'H:!..:'I!.!H!.!H!.!H!!!»:...._ __ _ 

JJ:aTa (piK, MiC.RUb, 'IHCJIO) 

3a 

3apet:crpo-

CTaTT.R 
Ko.ll oaHHH 

(Hal!MeHyBaHH.R) 

KaniTan y 
.llOOUiH-

]BiT npo BJ18CHHM KaniTaJI 
3a 2020 p. 

Hep03no-

Pe3ep- .llineHHH 
JJ:o)laTKO-

BHHH npHOYTOK 

€JJ:Pf10Y 

Heonna- BHny-
'leHHj:j qeuwj:j 

KOJJ:H 

2021 I 01 I 01 
33262460 

1801005 

Bcboro 
p.R.llKa (naj:joaHj:j)Ka oHj:j KaniTan 

KaniTan (HeTIOKpHTHH KaniTan KaniTan Kax 
niTan 30HTOK) 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3aJJHWOK 4000 - - - - - - - -
Ha UO'IHTOK POKY 
Kopuryoauua: 
3MiHa 06JJiKOBOi 4005 - - - - - - - -
TIOJJiTHKH 
Bunpauneuul! 4010 - - - - - - - -
TIOMUJIOK 
Iuwi 3Miuu 4090 - - - - - - - -
CKopurooauul! 
38JIUWOK H8 UO'IHTOK 4095 - - - - - - - -
I POKY 
qUCTUH npuf'iyrOK 
(3f'illTOK) 38 3BiTHIIl! 4100 - - - - - - - -
nepioll 
luwnil cyJCYnHnil 
)lOXill 38 3BiTHUH 4ll0 - - - - - - - -
nepioll 
Po3no)li.rJ npuf'iyrKy: 
BunnaTH unacuuKaM 4200 - - - - - - - -
k.lluBi.lleH.llll) 
Cnpl!Mysauux 
npu6yYKy .llO 4205 - -3apet:cTposauoro - - - - - -
KaniTany 
Bi.llpaxyuauHl! .llO 4210 I pe3epuuoro KaniT8JIV - - - - - - - -
BuecKn yqacuuKio: 4240 - - -
BuecKu .llO KaniTany 

- - - - -
noraweuHl! 
3a6oprouauocTi 3 4245 - - - - - - - -
KaniTany 
BuJJy'leuua 
KaniTaJJy: 4260 - - - - - - - -
BuKvn aKUill ('laCToK) 
nepenpO.llaJK 
BuKynneuux aKuin 4265 - - - - - - - -
('laCTOK) 
AuynJOBaHHll 
BHKynneHHX aKUiil 4270 - - - - - - - -
('laCTOK) 
Buny'leHHll 'laCTKH B 4275 - -
KaniTani - - - - - -
Iuwi 3MiHH B KaniTani 4290 - - - - - - - -
Pa30M 3Miu y 4295 - - - -KaniTaJJi - - - -
3aJJIIWOK 4300 
HH KiHCUb DOKV - - - - - - - -

~o>'e.! 'o•~ 
~ ~. \.<1- e>_,. 

.ll,upeKTop 1'-\\ ~<]. 11' 
~~~\~~ • 0 

TOB «KY A «rapauTiH - lusecn> I~ f',\i~~~~11~ ilhKHM A.O. 
* ~fflt~ ~,_v.>~-'~- ~ 

roJIOBHHM 6yxraJJTep ~ ~~ ,~,.~;;~~~ 
TOB «KY A «rapauTiH - Iusecn> 'l~o• ~ 

0 
H;pyK T.A. 

l?ty!SOu'd~ 



BIICI> «CI>apMau:esTHqHHH» €,l(PIIOY 33262460 
( B THC.rpH) 

3BiT DpO npu6ynn1 Ta 30HTKH Ta iHWHH CYKYDHUH )J.OXi.U33 piK 2020, WO 33KiH'IUJIUCH 31 rpy.UHH 2020 poKy 

3a piK , mo 

llpHMiTKa 
3aKiH'IHJIUCH 

31 rPV.llHH 
2020 2019 

1 2 3 4 

qucTun JJ.OXiJJ. BiJJ. pea.Jii3auii' npoJJ.yKuii' (Tosapis, po6iT, nocnvr) -
IHiui onepauiuui .uoxoJJ.H 6.1 -
AJJ.MiuicTPaTHBHi BHTPaTH 6.2 (6 7 18) (5 276) 

<lliHaHCOBi )J.OXO)J.H 6.3 24 402 15 082 

Juwi )J.OXO)J.H 6.4 14 094 20 490 

IHiui BHTPaTH 6.5 (3 1 778) (30 296) 

llpuoyTOK )J.O OUO)J.3TJCYB3HHH -
BHTPaTn 3 no.uaTKY Ha npH6yTOK - -
TIPiffiYTOK 3a piK - -
Iuwi cyKynui npu6yTKH - -
YChOrO CYKYTIHHH TIPHliYTOK 3A piK - -

I 
.LJ:upeKTop ~ L 

TOB «KY A «rapauTiH - Iusecn> ~., •• , 3 -Ao ~;A o•to, e.nunc•••n . . 
roJIOBHUH 6yxraJITep 9. 

\19. ~ 
TOB «KY A «rapauTiH - Iusecn> I r~""'· :V.et1 ~ ,ywuipyK T.A. 

~~~~~!.··;~ e~'~' 33238:)~ 0~ 
3BiT npo <JliuaHCOBUH CTaH CT3HOM Ha 31 rpy.UHH 20 ~ ~0-*' 

'17, - (f.o &outtiB ~ 

llpHMiTKa 
31 rpy.UHH 

2019 piK 
2020 pOKy 

1 2 3 4 
AKTHBH 
Henomo•mi aKmueu 
<lliHaHCOBi iHBeCTUUii', 11{0 OUiHIOIOTbCH 3a cnpaBe)J.JIHBOIO BapTiCTIO, 3 7.1 104 814 66 877 
Bi.Uo6paiKeHHHM pe3yJibTazy nepeouiHKH y npH6yTKY a60 36HTKY 

flomo•mi aKmueu 
)J;e6iTopcbKa 3a6oproBaHiCTb 3a po3paxyuKaMH 7.2 293 530 
3 HapaXOBaHUX )J.OXO)J.iB 
fpOWOBi KOWTH Ta IX eKBiBa.JieHTH 7.3 60 596 60 024 

BChOrO AKTHBH 165 703 127 431 

flomo•mi 3o6oe maHHR ma 3a6e3netteHHR 
Kpe.uuTopcbKa 3a6oproBaHiCTb 3a p03paxyHKaMH 8 609 469 
Bcboro 3o6os'H3aHHH 609 469 

qucTa sapTiCTb aKTnBiB ue)J.epmasuoro neuciHuoro ~ou.uy 9 165 094 126 962 
BChOrO BJIACHHH KATIITAJI TA 30liOB'.H3AHHH 165 703 127 431 

~~~i"o ! .. .LJ:upeKTop 
::0+ 

-t: • ~\\.\l\19.\\9. ~ 
TOB «KY A «rapauTiH - Iusecn> ~ \' ft<\\~~\\ .1~1 ~UHCbKUH A.O. 

I * \~1 \l\\ .\\\Yit.C~ I Co> 

roJIOBHHH 6yxraJITep 9. •y ~ \\\1 I ~1.1,\VIl'I:V\ ~ 
238.,~" ~!) 

TOB «KY A «fapauTiH - lusecn> ·" :)'3 :'t"0 ywuipyK T.A. 
. .0 



Bll<I> «<l>apMauesTH"'IHHih> €,L(PllOY 33262460 
B THC. rpu. 

3BiT npo JMiHH 8 KaDiTaJJi 38 piK, UlO 38KiH'IHJJHCH 31 rpyJJ.HH 2020 pOKy 

PeJepsuun HepoJnoJJ.iJJeui 
Bcboro 

CTaryTHHH BJJaCHHH 
KaniTaJJ KaniTaJJ npu6yTKH 

KaniTaJJ 

1 2 3 4 5 

3aJIHIIIOK Ha 31 fP)'.lJ.HH 2018 poKy - - - -
lJHCTHH npu6yTOK - - -
BnKopucTaHHH npn6yTKY - - - -
Y cLoro cyKynunH npR6)'TOK Ja piK 2018 poK)' - - - -

3aJIRIIIOK Ha 31 rpy )J.HH 2019 poKy - - - -
lJRCTRH npn6yTOK - - - -
BRKOPRCTaHHH npn6yTKY - - - -
Y cLoro cyKynunii npn6yToK Ja piK 2019 POKY - - - -

3a.rrRIIIOK Ha 31 rpyJJ.HH 2020 pOK)' - - - -

)J:upeKTop 
TOB «KY A «rapauTiH- InsecT» 

roJJOBHHH 6yxraJJTep 
TOB «KY A «rapauTiH -InsecT» 

3 . BIT npO pyx rpOIDOBHX KOIDTIB 38 plK, UlO 38KIH'IHJJHCH 31 rpy)J.HH 2020 po~q 
3a piK, UlO JaKiH'IHJJHCH 31 

llpnM. rpy)J.HH 

2020 POKY 2019 JlOK_y 
1 2 3 4 

OnepauiHua JJ.iHJJhHiCTh 
HaJJ.XO,!I,)KeHHH BiJJ. BiJJ.COTKiB 3a 3aJIRIIIKaMR KOIIITiB ua noToqunx 6 2 
paxyuKax 
lHIIIi Ha,IU{O)J.)!(eHHH 

Bumpa'laHHJl Ha onJlamy: 
Tosapis, po6iT, nocn_yr (6 578) (5209) 
3060B1H3aHb 3 llO)J.aTKiB Ta 36opiB (267) (277) 
3060B1H3aHh 3 iHIIIRX llO)J.aTKiB 
iHIIIi BRTPaqaHHH 
lfucmuu pyx zpomoBux «ommiB Bio onepau,iunoY oiRJlbHocmi 10 -6839 -5484 
IHBCCTRUiHHa JJ.iHJihHiCTb 
HaJJ.XOJJ.)!(eHHH siJJ. pea.rrhauii I!Jiuaucosnx iusecTnuiti 58325 67892 
HarocOJJ.)!(eHHH siJJ. pea.rrbauii ueo6opoTHRX aKTRBiB - -
HaJJ.XOJJ.)!(eHHH BiJJ. OTPRMaHRX BiJJ.COTKiB 24633 14935 
Ha}J;XO}J;)!(eHHH Bi}J; OTPRMaunx }J;RBi}J;eH}J;iB 103 
BRTPaqauHH ua npn}J;6auHH IPiuaucosRX iusecTnuii1 (971 11 ) (62680) 
luiiii nnaTe)!(i - -
lfucmuu pyx zpomoBux «ommiB Bio iuBecmuu,iUuoY oiRJlbHocmi 10 -14153 20250 
<J>inaHCOBa )J.iHJJbHiCTb 
Ha}J;XO}J;)!(eHHH Bi}J; snacuoro KaniTa.rry - -
lHIIIi Ha}J;XO}J;)!(eHHH 25184 5269 
lniiii nnaTe)!(i (3620) (2370) 
lfucmUU pyx zpotuOBUX KOtumiB BiO l/JillUIICOBOi' OiRJlbllOCmi 10 21564 2899 



Bll<l> «<l>apMau.esTuqHuih> €,ll.PITOY 33262460 
B THC, rpH. 

10 572 17665 
60024 42359 

60596 60024 

)l;upe~crop 

TOB «KY A «rapanTiH- InsecT» 

roJIOSnHH 6yxraJITep 
TOB «KY A «rapanTiH -InsecT» 

1 Micnuh, 3a RKHH no,llaJOThCR ,[(ani rpy.lleHh 

2 PiK, 3a RKHH no,llaJOThCR ,[(ani 2020 

3 ,[(aTa, CTaHOM Ha RKY llO,llaJOThCR ,[(ani 31.12.2020 

4 ,[(ani A.llMinic'rpaTopa: KO.ll 3a €,[(PTIOY 33238312 
TosapHCTBO 3 o6Me)KeHoJO 

Bi.llllOBi.llaJJhHiCTJO «KoMnaHiH 
3 ynpaBJiiHHR aKTUBaMJil 

5 ,[(ani A.llMinicTPaTOpa: nosne naifMenysannn «fapanTin-InsecT» 

6 ,[(ani nenciiinoro <Pon,lly: KO.ll 3a €,[(PITOY 33262460 

Bi.llKpHTuii nenciiinuii <Pon.ll 
7 ,[(ani nenciiinoro <!JoH.lly: nosne naifMenysannn «<l>apMauesTJiii-IHHH» 

8 ,[(ani nencii.fnoro <!Jon.lly: BH.ll 10 Bi.llKPHTHif HIT<l> 

CyMa na.llXO,ll)Kenh nencinnux snecKiB, ychoro (p».llOK 10 + pR.llOK 13 + 
9 PR.llOK 14 + PR.llOK 18), THC. rpH 95 668 

CyMa Ha,llXO,ll)KeHh nencii.fnux snecKiB Bi.ll <Pi3Winux oci6, ychoro (p».llOK 11 
10 + PR.llOK 12), THC.rpn 5 801 

CyMa na,llXO,ll)KeHh nenciHnux snecKiB Bi.ll yqacnuKis, nKi e BKJJa,llnuKaMu, 
11 THC. rpn 5 779 

CyMa na,llXO,ll)Kenh nenciAnux snecKiB Bi.ll TpeTix oci6 (no.llpy)K)KR, .lliTH, 
12 6aThKH), THC. rpn 22 

CyMa na.llXO,ll)Kenh nencHinux snecKiB Bi.ll <Pi3WinMx oci6 - ni.llnpueMr.ds, 
13 THC.rpH 0 

CyMa na,llXO,ll)Kenh nenciiinux snecKiB Bi.ll !Opn.lln'lnux oci6, ychoro (p».llOK 
14 15 +pR.llOK 16 + pR,llOK 17), THC.rpn 89 436 

CyMa na,llXO,ll)Kenh nencinnux snecKiB Bi.ll 3acnosnuKa ne,llep)Kasnoro 
15 nenciiinoro <Pon,lly, Tnc.rpn · 37 607 

Ilenciif.ni BneCKH Bi,ll p060TO,llaBUR-llJiaTnHKa, l.UO He e 3aCHOBHHKOM, 
16 THC.rpn 51 829 

CyMa na,llXO,ll)Kenh nenciiinux snecKiB Bi.ll npo<t>eciifnoro o6'e.llnanHR, 
17 THC.rpn 0,00 

CyMa nepese,llenux KOillTiB <l>iJWinoJO oco6o10 .llO nencii.fnoro <Pon.lly, 
18 YChOfO (pR,llOK 19 + pR,llOK 20), THC. rpn 432 

CyMa nepese,llenux KOillTiB <Pi3WinoJO oco6o10 .llO nencii.fnoro <Pon.lly Bi.ll 
19 6anKy,THC.rpn 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) 12 976 

22 
Сума здійснених пенсійних виплат, усього (рядок 23 + рядок 26), тис. 
грн 12 903 

23 
Сума здійснених пенсійних виплат на визначений строк, усього (рядок 
24 + рядок 25), тис.грн 4 493 

24 
Сума здійснених пенсійних виплат із строком виплат від 10 до 20 років 
включно, тис. грн 4 493 

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 8 410 

27 

Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у разі медично 
підтвердженого критичного стану здоров’я, настання інвалідності, 
тис.грн 3 022 

28 
Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у зв’язку з 
недосягненням мінімального розміру накопичень, тис.грн 3 094 

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 2 024 

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 19 871 
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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 18 755 

42 Сума прибутку (збитку) від продажу цінних паперів, тис. грн 3 542 

43 Сума прибутку (збитку) від переоцінки цінних паперів, тис. грн 15 213 

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 102 098 

54 
Сума доходу (втрат) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) 
банківських рахунках, тис.грн 54 653 

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 46 413 

57 
Сума доходу від цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом 
Міністрів України, тис. грн 27 291 

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 4 190 

60 
Сума доходу від облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти 
України, тис. грн 14 222 

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 226 

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 31 791 

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 22 024 

75 Сума оплати послуг зберігача пенсійного фонду, тис.грн 1 524 

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) 115 

78 
Сума оплати послуг торговців цінними паперами (посередника), тис. 
грн 112 

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 7 964 

82 
Сума прибутку (збитку) від інвестування активів пенсійного фонду 
(рядок 40 + рядок 53 + рядок 70 - рядок 71), тис.грн 82 402 

83 Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду, тис. грн 163 201 

84 
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (рядок 9 - 
рядок 21 + рядок 82) , тис.грн 165 094 

85 Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 84 - рядок 83) 1 893 

86 Кількість одиниць  пенсійних активів, од. 42 955 436,13770 

87 
Чиста  вартість одиниці  пенсійних активів на початок звітного періоду, 
грн 3,8094675498 

88 
Чиста  вартість одиниці  пенсійних активів на кінець звітного періоду, 
грн 3,8433839894 

89 Зміна чистої вартості одиниці  пенсійних активів (рядок 88 - рядок 89) 0,0339164396 
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Довідка  про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду станом на 31 грудня 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 4 972 3,00 24.03.2021 

00013480 ОВДП UA4000206460 12 863 12 863 13 273 8,01 22.11.2023 

00013480 ОВДП UA4000204150 18 170 18 170 21 524 12,99 26.02.2025 

00013480 ОВДП UA4000207518 14 740  14 740 14 806 8,94 26.05.2027 

Цінні папери, 
погашення та 
отримання доходу за 
якими гарантовано  
місцевими радами (з 
розбивкою за 
емітентами) 

04055896 Львівська міська 
рада 

UA4000201354 5 200 5 200 5 238 3,16 20.06.2021 

33644700 Івано-Франківська 
міська рада 

UA4000202329 736 7 360 7 513 4,53 29.06.2021 

04059243 Харківська міська 
рада 

UA4000204770 6 000 6 000 6 278 3,79 23.08.2022 

04055896 Львівська міська 
рада 

UA4000206312 1 944 1 944 2 048 1,24 11.12.2022 

04059243 Харківська міська 
рада 

UA4000208052 1 250,00 1 250 1 292 0,78 21.02.2023 

Акції українських 
емітентів (з 

розбивкою за 
емітентами) 

23518596 
 

ПАТ "НВЦ 
"Борщагівський 

хіміко-
фармацевтичний 

завод" 

UA4000137228 47 86 4 818 2,91 - 

 
Облігації українських 

емітентів (з 
розбивкою за 
емітентами) 

32007740 ТОВ "РУШ" UA4000200380 7 200 7 200 7 392 4,46 10.02.2021 

21560045 ПАТ "Укрпошта" UA4000199350 75 7 500 8 237 4,97 17.05.2022 

09806443 АТ "Таскомбанк" UA4000203855 7 300 7 300 7 425 4,48 08.05.2024 

Разом х х х 80 180 94 268 104 814 63,26 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 5,75% 0,00 
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АТ «Альфа-Банк» 23494714 UAH, 980, гривня 16 000 11,00% 9,66 

АТ «Мегабанк» 09804119 UAH, 980, гривня 16 470 12,00% 9,94 

АТ «Ідея Банк» 19390819 UAH, 980, гривня 16 033 10,75% 9,68 

АТ «Кретитвест Банк» 34575675 UAH, 980, гривня 10 532 14,50% 6,36 

АТ «Кретитвест Банк» 34575675 UAH, 980, гривня 719 12,50% 0,43 

АТ «Кретитвест Банк» 34575675 UAH, 980, гривня 700 11,50% 0,42 

Разом    60 455 
 

 36,49 

 
3. Грошові кошти на поточних рахунках у банку 

Найменування банку Код за 
ЄДРПОУ 

б  

назва валюти Сума коштів у тис. грн Частка у 
загальній 

б ій 
  
  

АТ «Райффайзен Банк Аваль» 14305909 UAH, 980, Гривня 141 0,09 

АТ «Райффайзен Банк Аваль» 14305909 USD, 840, Долар 
США 

0 0 

АТ «Райффайзен Банк Аваль» 14305909 € EUR,978, Євро 0 0 

Разом    141 0,09 

 
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 %   149 0,09 

АТ "Кредитвест Банк" 23494714 грошові кошти %   129 0,08 

АТ "Кредитвест Банк" 23494714 грошові кошти %   8 0,00 

АТ "Кредитвест Банк" 23494714 грошові кошти %   7 0,00 

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

Разом    293 
 

 

0,17 
 
 

Всього активів НПФ х х 165 703 
 

 

100 
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Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року 
 

1. Інформація про пенсійний фонд та програми пенсійного забезпечення 
 
1.1.1. 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. 

 
1.1.2. Засновники Фонду 

 Засновниками В ПФ «Фармацевтичний» є  ТОВ «Агрокомплект» та ТОВ «Гарантія-Реєстр». 
 
1.1.3. 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.  
 
1.1.4. 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.  
 
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). 
 
1.1.6 Фінансові установи, що обслуговують Фонд:  

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: 
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      - 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; 
      - 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 Банка – Зберігача Фонду: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9;       
 
1.2. 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 31.12.2020 року  Фонд має діючі пенсійні контракти з юридичними особами  - 17, з фізичними 
особами – 241. 
 
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 31.12.2020 р. становить – 1363. 
 
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 
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випадках, передбачених 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 31.12.2020 року – 165 094 тис. грн. 
- Загальна сума надходжень пенсійних внесків до Фонду за рік 2020 становить – 25 184 тис. грн.; 
-  пенсійних виплат здійснено на загальну суму  – 3 886 тис. грн.; 
-  чисті активи Фонду за рік 2020 року виросли на  – 38 132тис. грн. 

 
2. Загальна основа формування фінансової звітності 

 
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 рік, що закінчилось 31 грудня 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. 

 
Нові і переглянуті МСФЗ та інтерпретації 

 
Нові МСФЗ, прийняті станом на 31.12.2020, ефективна дата яких не настала  



ВПФ «Фармацевтичний» ЄДРПОУ 33262460 
в тис. грн. 

_______________________________________________________________________________
_ 

12 

При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 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. 

 

МСФЗ та правки 
до них Основні вимоги Ефективна 

дата 
Дострокове 

застосування 

Застосування у 
фінансовій 
звітності за 

рік, що 
закінчився 

31.12.2020 р. 

Вплив 
поправ

ок 

МСФЗ 9 
Фінансові 

інструменти , 
МСБО 39 
Фінансові 

інструменти: 
Визнання та 

оцінка , МСФЗ 
7 Фінансові 
інструменти: 

Розкриття 
інформації , 

МСФЗ 4 
Страхові 

контракти та 
МСФЗ 16 
Оренда 

У серпні 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR 
опублікувала поправки, що доповнюють випущені у 2019 
році та зосереджують увагу на наслідках реформи базового 
рівня процентних ставок на фінансовій звітності компанії, 
які виникають, коли, наприклад, базовий показник 
процентної ставки, який використовується для обчислення 
процентів за фінансовим активом замінено 
альтернативною базовою ставкою. 
Поправки до фази 2 розглядають питання, які можуть 
вплинути на фінансову звітність під час реформи базового 
рівня процентних ставок, включаючи наслідки змін 
договірних грошових потоків або відносин хеджування, 
що виникають внаслідок заміни базового рівня процентної 
ставки. з альтернативною базовою ставкою (проблеми із 
заміною).  
На етапі 2 свого проекту Рада внесла зміни до вимог 
зазначених стандартів, що стосуються: 
• зміни договірних грошових потоків - компанії не 

доведеться припиняти визнання або коригувати 
балансову вартість фінансових інструментів для змін, 
що вимагаються реформою, а замість цього оновить 
ефективну процентну ставку, щоб відобразити зміну 
до альтернативної базової ставки; 

• облік хеджування - компанії не доведеться припиняти 
облік хеджування виключно тому, що вона вносить 
зміни, які вимагає реформа, якщо хеджування 
відповідає іншим критеріям обліку хеджування; і 

• розкриття інформації - компанія повинна буде 
розкривати інформацію про нові ризики, що 
виникають внаслідок реформи, та про те, як вона 
управляє переходом до альтернативних ставок. 

Поправки до Фази 2 поширюються лише на зміни, які 
вимагає реформа базового рівня процентних ставок до 
фінансових інструментів та відносин хеджування. 

1 січня 2021 року Дозволено Не застосовано 
достроково 

Не 
мали 

впливу 

МСБО 16 
«Основні засоби» 

Поправки забороняють компанії вираховувати з вартості 
основних засобів суми, отримані від реалізації вироблених 
предметів, коли компанія готує актив до його цільового 
використання. Натомість компанія визнає такі 
надходження від продажу та пов'язані з ними витрати у 
прибутку або збитку. 

01 січня 2022 
року Дозволено Не застосовано 

достроково 

Не 
мали 

впливу 

МСБО 37 
«Забезпечення, 
непередбачені 

зобов’язання та 
непередбачені 

активи» 

Поправки уточнюють, що «витрати на виконання 
договору» являють собою витрати, безпосередньо 
пов'язані з договором - тобто або додаткові витрати 
виконання договору (наприклад, прямі витрати на працю і 
матеріали), або розподіл інших витрат, які також 
безпосередньо пов'язані з договором (наприклад , розподіл 
амортизації об'єкта основних засобів, що використовується 
при виконанні договору). 

1 січня 2022 року Дозволено Не застосовано 
достроково 

Не 
мали 

впливу 

МСФЗ 3 
«Об’єднання 

бізнесу» 

Актуалізація посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуальні 
основи підготовки фінансової звітності, не змінюючи 
вимог до обліку для об'єднання бізнесів. 
Додано виняток щодо зобов'язань і умовних зобов'язань. 
Цей виняток передбачає, що стосовно деяких видів 
зобов'язань і умовних зобов'язань організація, яка 
застосовує МСФЗ (IFRS) 3, повинна посилатися на МСФЗ 
(IAS) 37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та 
непередбачені активи" або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 
21 «Збори », а не на Концептуальні засади фінансової 
звітності 2018 року. 

1 січня 2022 року Дозволено Не застосовано 
достроково 

Не 
мали 

впливу 

Щорічні поправки 
в МСФЗ (2018-
2020): МСФЗ 

Дочірнє підприємство, яке уперше застосувало МСФЗ. 
Поправка дозволяє дочірньому підприємству, що 
застосовує IFRS 1: D16 (a) (яке переходить на МСФЗ 

1 січня 2022 року Дозволено Не застосовано 
достроково 

Не 
мали 

впливу 
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МСФЗ та правки 
до них Основні вимоги Ефективна 

дата 
Дострокове 

застосування 

Застосування у 
фінансовій 
звітності за 

рік, що 
закінчився 

31.12.2020 р. 

Вплив 
поправ

ок 

(IFRS) 1 пізніше своєї материнської компанії), виконати оцінку 
накопиченого ефекту курсових різниць у складі іншого 
сукупного доходу - на підставі такої оцінки, виконаної 
материнською компанією на дату її переходу на МСФЗ. 

Щорічні поправки 
в МСФЗ (2018-
2020): МСФЗ 

(IFRS) 9 

Комісійна винагорода, що включається в «10-відсотковий» 
тест при припиненні визнання фінансових зобов'язань. 
Поправка уточнює характер такої комісійної винагороди - 
воно включає тільки винагороду, сплачене між 
позикодавцем і займополучателя, включаючи винагороду, 
сплачене або отримане від особи інших сторін. 

1 січня 2022 року Дозволено Не застосовано 
достроково 

Не 
мали 

впливу 

Щорічні поправки 
в МСФЗ (2018-
2020): МСФЗ 

(IFRS) 16  

Стимулюючі платежі по оренді. Поправка уточнює 
ілюстративний приклад № 13 до МСФЗ (IFRS) 16 шляхом 
виключення прикладу урахування відшкодування, 
отриманого орендарем від орендодавця в якості 
компенсації за понесені витрати на поліпшення об'єкта 
оренди. 

    

Щорічні поправки 
в МСФЗ (2018-
2020): МСБО 

(IAS) 41 

Ефекти оподаткування при визначенні справедливої 
вартості. Поправка виключає вимогу IAS 41:22, яка вказує, 
що потоки грошових коштів, пов'язані з оподаткуванням, 
не включаються до розрахунків справедливої вартості 
біологічних активів. Поправка призводить до відповідності 
IAS 41 і IFRS 13. 

1 січня 2022 року Дозволено Не застосовано 
достроково 

Не 
мали 

впливу 

МСБО 1 «Подання 
фінансової 
звітності» 

Поправки роз'яснюють критерій у МСБО 1 для 
класифікації зобов'язання як довгострокового: вимога до 
суб'єкта господарювання мати право відкласти погашення 
зобов'язання принаймні на 12 місяців після звітного 
періоду. 
Сутність поправок: 
• уточнено, що зобов'язання класифікується як 

довгострокове, якщо у організації є право 
відстрочити врегулювання зобов'язання щонайменше 
на 12 місяців, а право компанії на відстрочку 
розрахунків має існувати на кінець звітного періоду; 

• класифікація залежить тільки він наявності такого 
права і не залежить від імовірності того, чи планує 
компанія скористатися цим правом - на класифікацію 
не впливають наміри чи очікування керівництва щодо 
того, чи компанія  реалізує своє право на відстрочку 
розрахунків; 

• роз’яснення впливу умов кредитування на 
класифікацію  - якщо право відстрочити 
врегулювання зобов'язання залежить від виконання 
організацією певних умов, то дане право існує на 
дату закінчення звітного періоду тільки в тому 
випадку, якщо організація виконала ці умови на дату 
закінчення звітного періоду. Організація повинна 
виконати ці умови на дату закінчення звітного 
періоду, навіть якщо перевірка їх виконання 
здійснюється кредитором пізніше; і 

• роз’яснення вимог до класифікації зобов'язань, які 
компанія може або може погасити шляхом випуску 
власних інструментів власного капіталу. 

01 січня 2023 
року Дозволено Не застосовано 

достроково 

Не 
мали 

впливу 

МСФЗ 17 Страхові 
контракти  

• Виключення деяких видів договорів зі сфери 
застосування МСФЗ 17 

• Спрощене подання активів і зобов'язань, пов'язаних з 
договорами страхування в звіті про фінансовий стан 

• Вплив облікових оцінок, зроблених в попередніх 
проміжних фінансових звітностях 

• Визнання і розподіл аквізиційних грошових потоків 
• Зміна у визнанні відшкодування за договорами 

перестрахування в звіті про прибутки і збитки 
• Розподіл маржі за передбачені договором 

страхування інвестиційні послуги (CSM) 
• Можливість зниження фінансового ризику для 

договорів вхідного перестрахування і непохідних 
фінансових інструментів 

• Перенесення дати вступу в силу МСФЗ 17, а також 
продовження періоду звільнення від застосування 

1 січня 2023 року Дозволено Не застосовано 
достроково 

Не 
мали 

впливу 
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МСФЗ та правки 
до них Основні вимоги Ефективна 

дата 
Дострокове 

застосування 

Застосування у 
фінансовій 
звітності за 

рік, що 
закінчився 

31.12.2020 р. 

Вплив 
поправ

ок 

МСФЗ (IFRS) 9 для страхових компаній до 1 січня 
2023 року 

• Спрощений облік зобов'язань по врегулюванню 
збитків за договорами, які виникли до дати переходу 
на МСФЗ 17 

• Послаблення в застосуванні технік для зниження 
фінансового ризику 

• Можливість визначення інвестиційного договору з 
умовами дискреційного участі в момент переходу на 
новий стандарт, ніж в момент виникнення договору 

 
      Фонд у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2020 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, які прийняті та набули чинності з 01 січня 2020 р.  

За винятком прийнятих нових стандартів і роз'яснень, що набули чинності на 1 січня 2020 р., облікова 
політика, прийнята при складанні цієї фінансової звітності, відповідає політиці, що застосовувалась при 
складанні річної фінансової звітності  
 
Нова редакція Концептуальної основи  набула  чинності з 1 січня 2020 року, якою: 
 У новій редакції оновлено структуру документа, визначення активів і зобов'язань, а також додано нові 
положення з оцінки та припинення визнання активів і зобов'язань, подання і розкриття даних у фінансовій 
звітності за МСФЗ. Згідно нової редакції інформація, представлена у фінансовій звітності, також повинна 
допомагати користувачам оцінити ефективність керівництва компанії в управлінні економічними ресурсами. 
Принцип обачності трактується через підтримку нейтральність представлених даних. Обачність визначається 
як прояв обережності при винесенні суджень в умовах невизначеності. Правдиве уявлення даних трактується 
як подання суті операцій, а не тільки їх юридичної форми.  
 Нова редакція КОФЗ передбачає дві форми звітності: звіт про фінансовий стан і звіт про фінансові 
результати. Інші форми об'єднані під назвою «інші форми і розкриття», визначається, що дані фінансової 
звітності представляються за певний період і містять порівняльну інформацію, а також за певних обставин - 
прогнозні дані. 
 У новій редакції КОФЗ вводиться поняття «звітуюче підприємство», під яким мається на увазі сторона 
економічної діяльності, яка має чітко визначені межі та поняття зведеної звітності. 
 Вираз «економічний ресурс» замість терміну «ресурс» підкреслює, що Рада МСФЗ більше не  розглядає 
активи лише як фізичні об'єкти, а, скоріше, як набір прав. Визначення активів і зобов'язань не відносяться до 
«очікуваних» надходжень або відтоків. Замість цього визначення економічного ресурсу відноситься до 
потенціалу активу / зобов'язання виробляти / передавати економічні вигоди. 
 Нова глава КОФЗ присвячена опису різних методів оцінки (історична і поточна вартість (справедлива 
вартість, вартість використання)), інформації, яку вони надають. 
Зміни не привели до суттєвого впливу на фінансову звітність. 
 
Концепція діяльності керівництва в інтересах власників 
Керівництво Фонду вважає, що в умовах в яких він здійснює діяльність, в тому числі під впливом світової 
пандемії COVID-2019, ефективність управління довіреними їй економічними ресурсами є високою та 
прийнятною. Фонд досягнув планових показників прибутковості. 
 
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. 

 
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. 
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Рішення про затвердження фінансової звітності 

Фінансова звітність затверджена до випуску на засіданні Ради Фонду 26 лютого  2021 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. 
        
Звітний період фінансової звітності 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з  01 
січня по 31 грудня 2020 року. 
 
Основні принципи фінансової звітності 

Фінансова звітність за рік 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.  
    
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. 
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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 
    Фінансові інструменти представляють собою фінансові активи та фінансові зобов’язання.  
    Актив це теперішній економічний ресурс, який контролюється суб’єктом господарювання у результаті 
минулих подій. Економічний ресурс — право, котре має потенціал для отримання економічних вигід . 
     Зобов'язання - існуючий обов'язок організації передавати економічний ресурс в результаті минулих подій. 

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 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 
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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. 

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.  
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 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 
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. 
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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; 

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 
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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 
     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 Фонду.  
 
Загальний ризик для операцій 

З кінця 2019 року розпочалося поширення нового коронавірусу, який отримав назву COVID-19, здатного 
викликати важкі наслідки, що призводять до загибелі людини. На кінець 2019 р Всесвітня організація охорони 
здоров'я повідомляла про обмежене число випадків зараження COVID-19, але 31 січня 2020 року оголосила 
надзвичайну ситуацію в області охорони здоров'я, а 13 березня 2020 року - про початок пандемії з зв'язку зі 
стрімким поширенням COVID-19 в Європі та інших регіонах. Заходи, що вживаються по всьому світу з метою 
боротьби з поширенням COVID-19, призводять до необхідності обмеження ділової активності, що впливає на 
попит на енергоресурси, також до необхідності профілактичних заходів, спрямованих на запобігання 
поширенню інфекції. На тлі цих подій відбулося істотне падіння фондових ринків, скоротилися ціни на 
сировинні товари, зокрема, істотно знизилася ціна нафти, відбулося ослаблення української гривні до долара 
США і Євро, і підвищилися ставки кредитування для багатьох компаній, що розвиваються. Незважаючи на те, 
що, на момент випуску даної фінансової звітності ситуація все ще знаходиться в процесі розвитку, 
представляється, що негативний вплив на світову економіку і невизначеність щодо подальшого економічного 
зростання можуть в майбутньому негативно позначитися на фінансовому становищі і фінансових результатах 
Фонду. Керівництво Фонду уважно стежить за ситуацією і реалізує заходи щодо зниження негативного 
впливу зазначених подій на Фонд. 
    Незважаючи на надзвичайну ситуацію та закриттям кордонів, пов'язаних із розповсюдженням COVID-19 на 
початку березня 2020 року Фонд не призупинив свою діяльність та продовжує стабільно свою діяльність. 
 
Очікуваний вплив сполоху коронавірусу COVID-19  
З початку 2020 року сполох коронавірусу COVID-19 розповсюдився по всьому світу, вплинувши на світову 
економіку та фінансові ринки. Протягом 2020 року очікується вплив на оцінку фінансових інструментів, що 
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оцінюються за справедливою вартістю, на оцінку очікуваних кредитних збитків щодо відповідних фінансових 
активів відповідно до МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”, а також на оцінку знецінення окремих нефінансових 
активів відповідно до МСБО 36 “Знецінення активів”. Внаслідок невизначеності і тривалості подій, 
пов’язаних зі сполохом короновірусу COVID-19, компанія не має практичної можливості точно та надійно 
оцінити кількісний вплив зазначених подій на фінансовий стан і фінансові результати діяльності в 2020 році. 
В теперішній час Фонд уважно слідкує за фінансовими наслідками, викликаними зазначеними подіями.  
 
Зниження справедливої вартості фінансових інвестицій 
Станом на 31 грудня 2019 року Фонд володів пакетом торгових цінних паперів (в тому числі і ОВДП) 
справедливою вартістю 66 877 тис грн. 25 лютого Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підвищила 
оцінку глобального ризику від розповсюдження китайського коронавірусу з «високого» до «дуже високого», 
проте дохідність українських облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) продовжила зростання. Отже, 
дохідність довгострокових ОВДП підвищувалася, що дозволило компенсувати втрати справедливої вартості 
торгового портфелю.  Зазначені коливання справедливої вартості не відображено у фінансовій звітності за рік, 
що закінчився 31 грудня 2020 року.  
 

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 
даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у 
результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу. 
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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 
справедливо
ю 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 

Депозит
и (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, 
використовується 
остання балансова 
вартість, ціни закриття 
біржового торгового 
дня 

Дебіторська 
заборгованіст
ь 

Первісна та подальша оцінка 
дебіторської заборгованості 
здійснюється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює вартості 
погашення, тобто сумі очікуваних 
контрактних грошових потоків на дату 
оцінки. 

Дохідний Контрактні умови, 
ймовірність погашення, 
очікувані вхідні 
грошові потоки 

Поточні 
зобов’язання 

Первісна та подальша оцінка 
поточних зобов’язань здійснюється за 
справедливою вартістю, яка дорівнює 
вартості погашення, тобто сумі 
очікуваних контрактних грошових 
потоків на дату оцінки. 

Витратний Контрактні умови, 
ймовірність погашення, 
очікувані вихідні 
грошові потоки 

Фонд має систему контролю у відношенні оцінок справедливої вартості. Зазначена система включає. 
Управлінський персонал Фонду несе відповідальність за незалежну перевірку результатів інвестиційних 
операцій , а також всіх суттєвих оцінок справедливої вартості. Спеціальні механізми контролю включають: 

- перевірку спостережуваних котирувань;  
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- щоквартальну перевірку у відношенні спостережуваних ринкових угод; 
- аналіз та вивчення суттєвих змін в оцінках.   

 
5.2. Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок справедливої вартості 

на прибуток або збиток. 
Суттєвого впливу використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок справедливої 
вартості на прибуток або збиток звітного та попереднього року не було. 
 

5.3. 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 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 
Фінансові 
інвестиції  

62 059 99 996 4 818 4 818 – - 66 877 104 814 

Грошові 
кошти  

  60 024 60 596   60 024 60 596 

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

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

5.5.  Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних даних 1-2-го рівня 
ієрархії 

        
В наступні таблиці наведена інформація за рік, що закінчився 31 грудня 2020: 
 

Класи активів, 
оцінених за 

справедливою 
вартістю  

Залишки станом 
на 31.12.2019 р. 

Придбання 
(продажі) 

Стаття (статті) у 
прибутку або 
збитку, у якій 
прибутки або 

збитки визнані  

Залишки станом на 
31.12.2020 р. 

 

Облігації ( 1 рівень 
ієрархії справедливої 
вартості) 

62 059 38786 -849 (переоцінка 
справедливої 

вартості ) 

99 996 

Акції українських 
емітентів 
( 2 рівень ієрархії 
справедливої вартості) 

4818 - - 4818 

ВСЬОГО: 66 877 39 358 - 104 814 

 
В звітному періоді 2020 року Фондом для визначення справедливої вартості фінансових інвестицій, а саме: 

облігацій внутрішньої державної позики, облігації місцевих позик і облігацій підприємств українських 
емітентів використовувалась Інформація щодо вчинених правочинів на біржі в Загальнодоступній 
інформаційній базі даних Cbonds. 
  

В звітному періоді 2020 року Фондом для визначення справедливої вартості фінансових інвестицій в акції 
українських емітентів, а саме: акцій ПАТ "НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", 
використовувалась Інформації щодо вчинених правочинів поза біржею в Загальнодоступній інформаційній 
базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів  
https://stockmarket.gov.ua/db/trade/?page=1. Результати змін справедливої вартості виявився несуттєвим .    
Отже, відсутні підстави вважати, що балансова вартість акції ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» в активах 
Фонду суттєво відрізняється від справедливої.  
 

https://stockmarket.gov.ua/db/trade/?page=1
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5.6. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» 
 
В наступній таблиці представлена інформація про суттєві спостережувані вихідні дані, що використані на 
кінець 2020 року для оцінки справедливої вартості чистих активів, віднесених до 1-2-го рівня ієрархії 
справедливої вартості станом на 31.12.2020, поряд з аналізом чутливості до змін в спостережуваних даних, які 
Фонд вважає обґрунтовано можливими станом на звітну дату, виходячи з припущення, що всі інші змінні 
показники залишаться без змін: 
      
 Класи активів, 

оцінених за 
справедливою 

вартістю  

Показник , 
який брався 

для визначення 
справедливої 

вартості 

Метод 
оцінки 

Суттєві 
спостережувані  

дані 

Обґрунтоване 
відхилення  

Аналіз 
чутливості 

справедливої 
вартості до 

спостережуван
их даних 

Цінні папери, 
погашення та 
отримання доходу 
за якими 
гарантовано КМУ 

54575 
Данні 

вартості 
ринку  

Відсоток зміни 
вартості чистих 

активі за рік 
+0,95% 518 

Цінні папери, 
погашення та 
отримання доходу 
за якими 
гарантовано  
місцевими радами  

22368 
Данні 

вартості 
ринку 

Відсоток зміни 
вартості чистих 

активі за рік 
-1,54% -345 

Акції українських 
емітентів 4848 

Дані про 
вартість 
чистих 
активів 

Відсоток зміни 
вартості чистих 

активі за рік  
- - 

Облігації 
українських 
емітентів 

23053 
Данні 

вартості 
ринку 

Відсоток зміни 
вартості чистих 

активі за рік 
-4,43% -1022 

 
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю 
 
 Балансова вартість Справедлива вартість 

31.12.2020 31.12.2019     31.12.2020 31.12.2019 
1 2 3 4 5 

Фінансові інвестиції 104 814 66 877 104 814 66 877 

Дебіторська заборгованість - - - - 
Грошові кошти  60 596 60 024 60 596 60 024 

Кредиторська заборгованість 609 469 609 469 

      
Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити достовірно, 
оскільки немає ринкового котирування цих активів. 
      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.  
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6. Розкриття інформації про фінансові результати 
 

6.1.  Адміністративні витрати 
 

 2020 рік 2019 рік 
Винагорода за послуги з адміністрування 1 796 1 416 
Винагорода за послуги  з управління активами 4 489 3 541 
Винагорода за послуги  зберігача 374 295 
Винагорода за послуги  аудитора 44 20 
Винагорода за послуги  торговця ЦП 15 4 
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: 6 718 5 276 

 
6.3. Інші фінансові доходи 
 

     2020 рік       2019 рік 
Дохід від боргових цінних паперів       13 180 5 772 
Відсотки отримані від розміщення коштів на депозитних рахунках        11 216 9 205 
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку 6 2 
 Дивіденди - 103 
Всього:     24 402 15 082 

 
       6.4. Інші доходи 

 
 2020 рік 2019 рік 
Доходи від реалізації фінансових інвестицій  - 8 751 
Доходи від дооцінки фінансових інвестицій  14 094 11 739 
Всього: 14 094 20 490 

 
6.5. Інші витрати 
 

 2020 рік 2019 рік 
Собівартість реалізованих фінансових інвестицій    - 9 378 
Втрати від уцінки цінних паперів     14 943 5 323 
Витрати від зміни вартості фінансових інструментів 16 835 15 595 
Всього: 31 778         30 296 

 
7. Розкриття інформації про активи. 

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

переоцінки у прибутку або збитку 
 

Групи фінансових інвестицій 2020 рік 2019 рік 
Цінні папери, погашення та отримання доходу, за якими гарантовано 

КМУ        54 575 40 062 

Акції українських емітентів  4 818       4 818 
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України  23 053 10 242 
Цінні папери, дохід за якими гарантовано місцевими радами відповідно 

до законодавства 22 368 11 573 

      ВСЬОГО : 104 814 66 877 
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Фонд здійснює облік фінансових інвестицій за справедливою вартістю. 
 

Назва активу 
Кількість 
на 31.12. 
2020 

Відсоток 
володіння 

Балансова 
вартість 

на 
31.12.2020 

Частка в 
загальній 
балансовій 
вартості 
активів (%) 

Кількіс
ть на 
31.12. 
2019 

Відсоток 
володіння 

Балансова 
вартість на 
31.12.2019 

Частка в 
загальній 
балансовій 
вартості 
активів (%) 

1. Акції українських емітентів        

Акції ПАТ "НВЦ "Борщагівський 
хіміко-фармацевтичний завод" 
UA4000137228 

47 0,45 4 818 2,91 47 0,45 4 818 3,78 

2. Облігації українських емітентів        
ТОВ "РУШ" UA4000200380 7 200 7,2 7 392 4,46 5 00 5,5 5 627 4,42 
ПАТ "Укрпошта" UA4000199350 75 3,75 8 237 4,97 47 0,031 4 798 3,77 
АТ "Таскомбанк" UA4000203855 7 300 7,3 7 425 4,48 - - - - 
3. Облігації місцевих позик        

Львівська міська рада 
UA4000201354 

5 200 2,36 5 238 3,16 5 200 2,36 5 225 4,10 

Івано-Франківська міська рада 
UA4000204770 

736 7,36 7 513 4,53 6 000 2,4 6 348 4,98 

Харківська міська рада 
UA4000204770 

6 000 2,4 6 278 3,79 - - - - 

Львівська міська рада 
UA4000206312 

1 944 0,648 2 048 1,24 - - - - 

Харківська міська рада 
UA4000208052 

1 250 0,5 1 292 0,78 - - - - 

4. Облігації внутрішніх позик        
ОВДП UA4000196620 - - - - 11 450 0,26 12 277 9,63 

ОВДП UA4000203921 - - - - 24 920 0,93 23 878 18,74 

ОВДП UA4000198006 - - - - 3 855 0,35 3 907 3,07 

ОВДП UA4000203723 4 655 0,05 4 972 3,00 - - - - 
ОВДП UA4000206460 12 863 0,13 13 273 8,01 - - - - 
ОВДП UA4000204150 18 170 0,045 21 524 12,99 - - - - 
ОВДП UA4000207518 14 740 0,38 14 806 8,94 - - - - 

 
7.2. Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 
Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів включає суму нарахованих на дату складання 

фінансової звітності відсотків за депозитними вкладами. 
 

 2020 рік 2019 рік  
Поточна дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 293      530 
ВСЬОГО : 293      530 

 
7.3. Грошові кошти 
Сума  залишків на рахунках підтверджена виписками банків станом на останній операційний день у банку  

на 31 грудня 2020 році. 
 

 Строк  погашення 
депозитів 

31 грудня 
2020 року 

31 грудня 
2019 року 

Грошові кошти на поточному рахунку  - 141 212 
Грошові кошти на депозитних рахунках, всього : - 60 455 59 812 
ПАТ АБ «Південний» (Код МФО 328209) 02 червня 2021 року 1 1 
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АТ «Укргазбанк» (Код МФО 320478) - - 10 000 
АТ «Альфа-Банк» (Код МФО 300346) 04 листопада 2021 року 16 000 12 240 
АТ «ПУМБ» (Код МФО 334851) - - 12 500 
АТ «Мегабанк» (Код МФО 516290) 06 грудня 2021 року 16 470 12 500 
АТ «Ідея Банк» (Код МФО 336310) 01 грудня 2021 року 16 033 12 571 

  АТ «Вест Файненс енд Кредит Банк»  
(Код МФО 380441) 

07 травня 2021 року 11 951 - 

Всього:  60 596 60 024 
  
Грошові кошти  Фонду  не обмежені у використані. 
Всі грошові кошти Фонду знаходяться в банківських установах з кредитним рейтингом інвестиційного 

рівня. (зазначено в примітці 12.4) 
 

8. Розкриття інформації про поточні зобов’язання 
 

Кредиторська заборгованість за розрахунками : 31 грудня 
2020 рік  

31 грудня 
2019 рік 

Заборгованість за послуги з адміністрування 164 127 
Заборгованість за послуги з управління активами  
 (з пов’язаною особою) 411 316 

Заборгованість за послуги зберігачу 34 26 
Всього   : 609 469 

 
9. Інформація про чисту вартість активів (ЧВА) 

 
Розмір чистої вартості активів  Фонду на кінець дня 31.12.2020 р. становить 165 094 тис. грн. За 12 місяців  

2020 році розмір чистої вартості активів збільшився на 38 132 тис. грн. відносно розміру чистої вартості 
активів  на початок року  2020 року. 
 

 31 грудня 
2020 рік 

31 грудня 
2019 рік 

Чиста вартість активів  165 094 126 962 
 

      
10. Звіт про рух грошових коштів 

 
 Звіт грошових коштів за 2020 рік 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 2020 рік становить – 6 839 тис грн. (від’ємне   
значення). 

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за 2020 рік становить – 14 153 тис. грн. (від’ємне 
значення) 

Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності за 2020 рік становить –21 564 тис. грн. (позитивне 
значення) 

Результатом чистого руху коштів від діяльності Фонду за 2020 рік – 572 тис. грн. (позитивне   значення). 
 

 
11. Звіт про зміни в  капіталі 

За даними Балансу власний капітал Фонду станом на 31 грудня 2020 року відсутній, оскільки 
зобов’язання 

Фонду перед його учасниками, збільшені на суму інвестиційного прибутку, отриманого за  2020 рік, 
наведені в балансі в розділі V Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду.  
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      Нерозподілений прибуток (збиток) Фонду станом на 31 грудня 2020 року в балансі не відображається, 
оскільки фінансовий результат, отриманий від діяльності за 2020 рік  віднесений на збільшення зобов’язань 
Фонду перед його учасниками, які станом на 31 грудня 2020 року складають 16 835 тис. грн.   
В 2019 році  прибуток  від інвестування склав 15 595 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 в 2020-2019 рр. наведена в таблиці нижче: 

              
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 % 

 
Кінцеві бенефіціари власників у ВПФ «Фармацевтичний» відсутні, у зв’язку з тим, що у ВПФ 

«Фармацевтичний» відсутній статутний капітал та відповідно до законодавства про недержавне пенсійне 
забезпечення. 
 
Протягом  2020 та 2019 років ВПФ «Фармацевтичний» мав такі операції з пов’язаними особами: 
 2020  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) 

6285 6718 4957 5276 

Поточна кредиторська заборгованість 575 609 442 469 

 
        Всі операції між пов’язаними сторонами були проведені на звичайних комерційних умовах. 
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12.4. Ризики і керування ризиками 
 
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. 
 
12.4.1. 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. 
 

Щодо облігацій внутрішньої державної позики 
Станом на 31 грудня 2020 року в наявності у Фонда є облігації внутрішньої державної позики загальною 

номінальною вартістю 54 575  тис грн., частка в загальній балансовій вартості активів  32,94 %.  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. 

 
 

Вид цінних 
паперів, 
міжнародний 
ідентифікаційни
й № ЦП, 
найменування 
емітента 

31.12. 
2020р 

Частка 
від 
активів, 
% 

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку ЦП 
емітента 

(за наявності) 
Fitch 
Ratings 

Standart & 
Poor’s (S&P) 
S&P Global 
Ratings 

Moody's 
Investors 
Service 

IBI-Rating Кредит-
Рейтинг 

НРА 
Рюрик 

ОВДП 
UA4000203723 
Міністерство 

фінансів України 
 

4972 3.00 B/Стабиль
ний 

uaA  
B/Стабильни

й 

B3/Стабильн
ий 

   

ОВДП 
UA4000206460 
Міністерство 

фінансів України 

13 273 8.01 B/Стабиль
ний 

uaA  
B/Стабильни

й 

B3/Стабильн
ий 

   

ОВДП 21 524 12.99 B/Стабиль uaA  B3/Стабильн    
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UA4000204150 
Міністерство 

фінансів України 

ний B/Стабильни
й 

ий 

ОВДП 
UA4000207518 
Міністерство 

фінансів України 

14 806 8.94 B/Стабиль
ний 

uaA  
B/Стабильни

й 

B3/Стабильн
ий 

   

 54 575 32.94       
ОВМП 

UA4000201354 
Львівська міська 

рада 

5 238 3.16 uaAА 
B/Стабиль

ний 

     

ОВМП 
UA4000202329 

Івано-
Франківська 
міська рада 

7 513 4.53     uaBBB+/Ста
бильний 

 

ОВМП 
UA4000204770 

Харківська 
міська рада 

6 278 3.79 uaAА 
B/Стабиль

ний 

 B3/Стабильн
ий 

uaA+/Развив
ающийся 

uaA/Позитив
ний 

 

ОВМП 
UA4000206312 

Львівська міська 
рада 

2 048 1.24 uaAА 
B/Стабиль

ный 

     

ОВМП 
UA4000208052 

Харківська 
міська рада 

1 292 0.78 uaAА 
B/Стабиль

ний 

 B3/Стабильн
ий 

uaA+/Развив
ающийся 

uaA/Позитив
ний 

 

 22 368 13.50       
Акція проста, 

UA4000137228 
ПАТ НВЦ 

"Борщагівський 
ХФЗ" 

4 818 2.91       

 4 818 2.91       
Облігація 

підприємства 
UA4000200380 

ТОВ "РУШ" 

7 392 4.46    uaA/Позитив
ний 

  

Облігація 
підприємства 

UA4000199368  
АТ "Укрпошта" 

 

8 237 4.97      uaAA/Стаб
ильний 

Облігація 
підприємства 

UA4000203855  
АТ 

"Таскомбанк" 

7 425 4.48      
uaAAA/Стаб
ильний 
 

 

 23 053 13,91       
Разом 104814 63.26       
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Вид цінних 
паперів, 
міжнародний 
ідентифікаційни
й № ЦП, 
найменування 
емітента 

31.12. 
2019р 

Частка 
від 
активів, 
% 

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку ЦП 
емітента 

(за наявності) 
Fitch 
Ratings 

Standart & 
Poor’s 
(S&P) 
S&P Global 
Ratings 

Moody's 
Investors 
Service 

IBI-Rating Кредит-
Рейтинг 

НРА 
Рюрик 

ОВДП 
UA4000203921 
Міністерство 

фінансів 
України 

23 878 18,74  uaA 
B/Стабильни

й 

    

ОВДП 
UA4000196620 
Міністерство 

фінансів України 

12 277 9,63  uaA 
B/Стабильни

й 

    

ОВДП 
UA4000198006 
Міністерство 

фінансів України 

3 907 3,07  uaA 
B/Стабильни

й 

    

 40 062 31,44       
ОВМП 

UA4000201354 
Львівська міська 

рада 

5 225 4,10 uaAА 
B/Стабиль

ний 

     

ОВМП 
UA4000204770 

Харківська 
міська рада 

6 347 4,98     uaA/Позитив
ний 

 

 11 572 9,08       
Акція проста, 
UA4000137228 
ПАТ НВЦ 
"Борщагівський 
ХФЗ" 

4 818 2.91       

 4 818 2.91       
Облігація 

підприємства 
UA4000200380 

ТОВ "РУШ" 

5 627 4,42    uaA/Позитив
ний 

  

Облігація 
підприємства 

UA4000199350 
ПАТ 

"Укрпошта" 

4798 3,77       
uaAA/Стаб
ильний 
 

 10 425 8,19       
Разом 66 877 51,62       

 
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 31.12.2020 року та 31.12.2019 року депозити Фонду складають: 
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Вклади в банках (депозити), у 
тому числі назва банківської 

установи 

Найменування кредитного агентства 

31.12.2020 31.12.2019 
АТ «ПУМБ»  РА «Кредит-Рейтинг» uaAАА - 12 500 
ПАТ АБ «Укргазбанк»  РА «Експерт-Рейтинг» uaАА+ - 10 000 
ПАТ «Ідея Банк»  РА «Кредит-Рейтинг» uaAА 16 033 12 571 

ПАТ «Мегабанк»  РА «Експерт-Рейтинг» uaAА 16 470 12 500 
ПАТ АТ «Південний»  РА «Кредит-Рейтинг» uaAА 1 1 
ПАТ «Альфа-Банк»  РА «Експерт-Рейтинг»  uaAАА 16 000 12 240 
АТ «Кредитвест 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. 
 
12.4.2. 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 високо інфляційному 
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. 

В 2020 році Національний Банк України 4 рази зменшував облікову ставку з 11,0% і станом на 31.12.2020 
року облікова ставку становила 6,0%. 

Активи, які наражаються на відсоткові ризики: 
Тип активу 2020 2019 

Банківські депозити 60 455 59 812 
Частка в активах Фонду, % 36,49 46,93 

Державні облігації 76 943 51 635 
Частка в активах Фонду, % 46,44 40,52 

Облігації підприємств 23 053 10 424 
Частка в активах Фонду, % 13,91 8,19 

Всього 160 451 121 871 
Частка в активах Фонду, %      96,84% 95,64% 
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Слід зазначити, що облігації, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом 
Міністрів України, мають мінімальний відсотковий ризик, тому що обертаються на ринку, їх оціночна 
вартість залежить від багатьох факторів ( дохідність, строк погашення, ціна на біржі тощо) 

 
Протягом 2020 року було зниження відсоткових ставок по гривневих банківських депозитах Фонду. 

Так, відсоткова ставка у гривні знизилась в середньому на 6%. Зниження відсоткових ставок по 
банківських депозитах буде продовжуватись протягом 2021 року, тому відсоткові ризики 
розраховувались, виходячи з фактичної зміни відсоткових ставок по відповідним фінансовим 
інструментам у 2020 році.  

 
Потенційний вплив на чисті активи фонду в разі зміни відсоткової ставки: 
 

Тип активу Вартість на 
31.12.2019 

Вартість на 
31.12.2020 

Відсоткова 
ставка 
(зміни) 

Потенційний вплив на 
чисті активи фонду в разі 
зміни відсоткової ставки 

Депозити в банку у 
національній валюті 

59 812 60 455 -6% - -4 232 

Державні облігації 51 635 76 943 -1% +1 890  
Облігації підприємств 10 424 23 053 -4% +537  
Разом  121 871 160 451 х +2 427 -4 232 

 
12.4.3. 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. 

Для управління ризиком ліквідності Фонду контролюються обсяги ліквідних активів, які можуть бути 
конвертовані у грошові кошти упродовж п’яти днів. П’ять днів – це строк, протягом якого адміністратор 
пенсійного фонду повинен здійснити пенсійну виплату учаснику або перерахувати його кошти до іншої 
фінансової установи відповідно до заяви. 
 

Аналіз активів та зобов’язань за строками їх погашення 
 

Назва активу  31.12.2020 31.12.2019 
Менше ніж 5 

днів 
більше ніж 5 
днів 

Менше ніж 5 днів більше ніж 5 
днів 

Грошові кошти  141  212  
Депозити  16 033 44 422 35 071 24 741 
Боргові цінні папери 99 996  62 059  
Дебіторська заборгованість 293  530  
Всього активів 116 463 44 422 97 872 24 741 
Поточні зобов’язання  609  469  
Розрив(актив мінус зобов’язання) 165 094  126 962  

 
Динаміка рівня ризику ліквідності Фонду характеризується наведеними нижче даними 

 
Показники На 31.12.2020 31.12.2019 

Вихідні дані, тис.грн 
Вартість активів на кінець звітного періоду 165 703 127 431 
У тому числі: грошові кошти 60 596 60 024 
Поточні фінансові інвестиції 104 814 66 877 
Зобов’язання на кінець звітного періоду 609 469 

Показники ліквідності Фонду 
Показник  Значення  

нормативне Фактичне  
Коефіцієнт абсолютної ліквідності  Не менше 0,15 271,61 270,58 
Коефіцієнт швидкої ліквідності  Не менше 0,6  272,09 271,71 
Коефіцієнт покриття Не менше 1,0 272,09 271,71 



BTI<D «<DapMau:esTH"lfHHH» €,[(PTIOY 33262460 
B THC. rpH. 

Hase.neHi y Ta6mu.{i noKaJHHKH, Ha.naJOTh ni.ncTaBY J(JHI BHCHOBKiB rno.no niKsi.nHocTi aKTHBiB <l>oH.ny: 
BapTiCTh aKTHBiB Ja 2020 piK J6i.JlhillH.JlaCh Ha 38 272 THC.rpH, a6o Ha 30,03%; 
BCi llOKaJHHKH JliKBiJ(HOCTi (nOTO'IHOl nnaTOCnpOMO)KHOCTi) <l>OHJ(y JHaXOJ(HThCH Ha BHCOKOMY piBHi, 
JHa'IHO nepeBHI.l.{YJO'II1 Yx HOpMaTHBHi JHa'!eHH». 

12.4.5. BUM02U oocmamHocmi KanimOJiy u KepyeaHHfl KanimOJIOM 
Bi.nnosi.nHo .no swMor 3aKoey «<lpo He.nep)KaBHe neHciHHe Ja6eJneqeHH»», iH<jlopMauin, mo onpwnJOJ(HJOE:TbC» 

HeJ(ep)KaBHHM neHCiHHHM <jJOHJ(OM, 060B'H3KOBO llOBHHHa MicTI1TI1 J(aHi npO 3MiHI1 '111CTOi' BapTOCTi aKTI1BiB 
neHCiHHOrO <jJOHJ(y Ta '111CTOI sapTOCTi OJ(I1H11Ui neHCiifHI1X aKTHBiB UhOrO <jJOHJ(y . 

<l>OHJ(OM, CTaHOM Ha 31 rpyJ(H» 2020 poKy npoBeJ(eHO p03paxyHOK '111CTOI BapTOCTi aKTI1BiB He.nep)KaBHOfO 

neHcii.:tHoro <PoH.ny: 

HaiiMeeysaHH» noKaJHHKiB 
2020 2019 

N!! 
1 AKTHBH He.nep)KaBHoro neHciiiHoro Q>oH.ny 165 703 127 431 
2 3o6os'nJaHH» He.nep)KaBHOro neHciiiHoro Q>oH.ny 609 469 
3 qHCTa BapTiCTh aKTHBiB 165 094 126 962 
4 qHCTa BapTiCTh OJ(HHHUi neHCiHHHX aKTI1BiB 3,8433839894 3,433837 

qi1CTa BapTiCTh OJ(I1HHUi neHCiHHHX aKTHBiB Ja CTaHOM Ha 31 rpy.nH» 2020 pOKY CK.JlaJ(aE: 3,8433839894 Ta 
J6inhlliH.Jlacn y nopiBH»HHi 3 noKaJHHKOM Ha 31 rpy.nsn 2019 pory Ha 11,93%. 

12.5 Onepal{iUHi ce2MeHmu 
TipoT»rOM 2020 poKy <l>OHJ( 3J(lHCHJOBaB .ni»JlhHiCTh B OJ(HOMY reorpa$i'IHOMY Ta 6iJHeC cerMeHTi, QT)Ke 

.D:o.naTOK .no <PiuaHcosol JBiTHocTi «IH<jlopMauin Ja cerMeHTaMI1» He rorysascn. 

12.6. /looii' niCJifl Oamu 60JiaHcy 
Tio.nil, l.l.{O Bi.n6ynHC» Mi)K J(aTOIO CK.JlaJ(aHHH 6anaHcy i J(aTOlO JaTBepJ()KeHH» $iHaHCOBOl 3BiTHOCTi, 

niJ(rOTOB.JleHOl J(J]H Bl1llYCKy, He Bll.JlHHY.JlH Ha llOKaJHHKH $iHaHCOBOl 3BiTHOCTi, ni.nrOTOB.JleHoi' <l>OHJ(y CTaHOM Ha 31 
rpy.nsn 2020 pory. 

I 
.ll:HpeKTop 
TOB «KY A «rapauTiH -InsecT>> 

roJIOBHHH oyxraJITep 
TOB «KY A «rapauTiH -InsecT>> yrnuipyK T.A. 


	ADPFA51.tmp
	РОЗКРИТТЯ  ІНФОРМАЦІЇ  ВІДПОВІДНО  ДО  МСБО 26 «ЗВІТНІСТЬ  ЩОДО  ПРОГРАМ  ПЕНСІЙНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
	Довідка  про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду станом на 31 грудня 2020 року
	Органи управління ВПФ «Фармацевтичний»
	Вкладники  Фонду
	Учасники Фонду
	Тип пенсійної програми з визначеними внесками
	Умови  припинення пенсійної програми
	Порядок укладення пенсійних контрактів з ВПФ «Фармацевтичний»
	Пенсійні схеми, порядок внесення змін до них та їх скасування
	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 в...
	Пенсійні активи Фонду
	Інвестиційна декларація
	Використання пенсійних активів Фонду
	Основні показники діяльності Фонду
	Достовірне подання та відповідність МСФЗ
	Нові і переглянуті МСФЗ та інтерпретації


	МСФЗ, які прийняті та набули чинності з 01 січня 2020 р.
	У новій редакції оновлено структуру документа, визначення активів і зобов'язань, а також додано нові положення з оцінки та припинення визнання активів і зобов'язань, подання і розкриття даних у фінансовій звітності за МСФЗ. Згідно нової редакції інфо...
	Нова редакція КОФЗ передбачає дві форми звітності: звіт про фінансовий стан і звіт про фінансові результати. Інші форми об'єднані під назвою «інші форми і розкриття», визначається, що дані фінансової звітності представляються за певний період і містя...
	У новій редакції КОФЗ вводиться поняття «звітуюче підприємство», під яким мається на увазі сторона економічної діяльності, яка має чітко визначені межі та поняття зведеної звітності.
	Вираз «економічний ресурс» замість терміну «ресурс» підкреслює, що Рада МСФЗ більше не  розглядає активи лише як фізичні об'єкти, а, скоріше, як набір прав. Визначення активів і зобов'язань не відносяться до «очікуваних» надходжень або відтоків. Замі...
	Нова глава КОФЗ присвячена опису різних методів оцінки (історична і поточна вартість (справедлива вартість, вартість використання)), інформації, яку вони надають.
	Зміни не привели до суттєвого впливу на фінансову звітність.
	Керівництво Фонду вважає, що в умовах в яких він здійснює діяльність, в тому числі під впливом світової пандемії COVID-2019, ефективність управління довіреними їй економічними ресурсами є високою та прийнятною. Фонд досягнув планових показників прибут...
	Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступень округлення
	Припущення про безперервність діяльності
	Рішення про затвердження фінансової звітності
	Звітний період фінансової звітності
	Основні принципи фінансової звітності
	Основа формування облікових політик
	Інформація про зміни в облікових політиках
	Форма та назви фінансових звітів
	Методи подання інформації у фінансових звітах

	Визнання фінансових інструментів
	Грошові кошти
	Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку
	Доходи
	Витрати
	Забезпечення
	Умовні зобов'язання та умовні активи
	Події після дати балансу


	Загальний ризик для операцій
	Очікуваний вплив сполоху коронавірусу COVID-19
	7.1. Фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку
	12.4. Ризики і керування ризиками

	АТ «ПУМБ» 
	ПАТ АТ «Південний» 


	ADPFC1F.tmp
	РОЗКРИТТЯ  ІНФОРМАЦІЇ  ВІДПОВІДНО  ДО  МСБО 26 «ЗВІТНІСТЬ  ЩОДО  ПРОГРАМ  ПЕНСІЙНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
	Довідка  про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду станом на 31 грудня 2020 року
	Органи управління ВПФ «Фармацевтичний»
	Вкладники  Фонду
	Учасники Фонду
	Тип пенсійної програми з визначеними внесками
	Умови  припинення пенсійної програми
	Порядок укладення пенсійних контрактів з ВПФ «Фармацевтичний»
	Пенсійні схеми, порядок внесення змін до них та їх скасування
	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 в...
	Пенсійні активи Фонду
	Інвестиційна декларація
	Використання пенсійних активів Фонду
	Основні показники діяльності Фонду
	Достовірне подання та відповідність МСФЗ
	Нові і переглянуті МСФЗ та інтерпретації


	МСФЗ, які прийняті та набули чинності з 01 січня 2020 р.
	У новій редакції оновлено структуру документа, визначення активів і зобов'язань, а також додано нові положення з оцінки та припинення визнання активів і зобов'язань, подання і розкриття даних у фінансовій звітності за МСФЗ. Згідно нової редакції інфо...
	Нова редакція КОФЗ передбачає дві форми звітності: звіт про фінансовий стан і звіт про фінансові результати. Інші форми об'єднані під назвою «інші форми і розкриття», визначається, що дані фінансової звітності представляються за певний період і містя...
	У новій редакції КОФЗ вводиться поняття «звітуюче підприємство», під яким мається на увазі сторона економічної діяльності, яка має чітко визначені межі та поняття зведеної звітності.
	Вираз «економічний ресурс» замість терміну «ресурс» підкреслює, що Рада МСФЗ більше не  розглядає активи лише як фізичні об'єкти, а, скоріше, як набір прав. Визначення активів і зобов'язань не відносяться до «очікуваних» надходжень або відтоків. Замі...
	Нова глава КОФЗ присвячена опису різних методів оцінки (історична і поточна вартість (справедлива вартість, вартість використання)), інформації, яку вони надають.
	Зміни не привели до суттєвого впливу на фінансову звітність.
	Керівництво Фонду вважає, що в умовах в яких він здійснює діяльність, в тому числі під впливом світової пандемії COVID-2019, ефективність управління довіреними їй економічними ресурсами є високою та прийнятною. Фонд досягнув планових показників прибут...
	Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступень округлення
	Припущення про безперервність діяльності
	Рішення про затвердження фінансової звітності
	Звітний період фінансової звітності
	Основні принципи фінансової звітності
	Основа формування облікових політик
	Інформація про зміни в облікових політиках
	Форма та назви фінансових звітів
	Методи подання інформації у фінансових звітах

	Визнання фінансових інструментів
	Грошові кошти
	Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку
	Доходи
	Витрати
	Забезпечення
	Умовні зобов'язання та умовні активи
	Події після дати балансу


	Загальний ризик для операцій
	Очікуваний вплив сполоху коронавірусу COVID-19
	7.1. Фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку
	12.4. Ризики і керування ризиками

	АТ «ПУМБ» 
	ПАТ АТ «Південний» 


	ADP5B33.tmp
	РОЗКРИТТЯ  ІНФОРМАЦІЇ  ВІДПОВІДНО  ДО  МСБО 26 «ЗВІТНІСТЬ  ЩОДО  ПРОГРАМ  ПЕНСІЙНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
	Довідка  про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду станом на 31 грудня 2020 року
	Органи управління ВПФ «Фармацевтичний»
	Вкладники  Фонду
	Учасники Фонду
	Тип пенсійної програми з визначеними внесками
	Умови  припинення пенсійної програми
	Порядок укладення пенсійних контрактів з ВПФ «Фармацевтичний»
	Пенсійні схеми, порядок внесення змін до них та їх скасування
	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 в...
	Пенсійні активи Фонду
	Інвестиційна декларація
	Використання пенсійних активів Фонду
	Основні показники діяльності Фонду
	Достовірне подання та відповідність МСФЗ
	Нові і переглянуті МСФЗ та інтерпретації


	МСФЗ, які прийняті та набули чинності з 01 січня 2020 р.
	У новій редакції оновлено структуру документа, визначення активів і зобов'язань, а також додано нові положення з оцінки та припинення визнання активів і зобов'язань, подання і розкриття даних у фінансовій звітності за МСФЗ. Згідно нової редакції інфо...
	Нова редакція КОФЗ передбачає дві форми звітності: звіт про фінансовий стан і звіт про фінансові результати. Інші форми об'єднані під назвою «інші форми і розкриття», визначається, що дані фінансової звітності представляються за певний період і містя...
	У новій редакції КОФЗ вводиться поняття «звітуюче підприємство», під яким мається на увазі сторона економічної діяльності, яка має чітко визначені межі та поняття зведеної звітності.
	Вираз «економічний ресурс» замість терміну «ресурс» підкреслює, що Рада МСФЗ більше не  розглядає активи лише як фізичні об'єкти, а, скоріше, як набір прав. Визначення активів і зобов'язань не відносяться до «очікуваних» надходжень або відтоків. Замі...
	Нова глава КОФЗ присвячена опису різних методів оцінки (історична і поточна вартість (справедлива вартість, вартість використання)), інформації, яку вони надають.
	Зміни не привели до суттєвого впливу на фінансову звітність.
	Керівництво Фонду вважає, що в умовах в яких він здійснює діяльність, в тому числі під впливом світової пандемії COVID-2019, ефективність управління довіреними їй економічними ресурсами є високою та прийнятною. Фонд досягнув планових показників прибут...
	Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступень округлення
	Припущення про безперервність діяльності
	Рішення про затвердження фінансової звітності
	Звітний період фінансової звітності
	Основні принципи фінансової звітності
	Основа формування облікових політик
	Інформація про зміни в облікових політиках
	Форма та назви фінансових звітів
	Методи подання інформації у фінансових звітах

	Визнання фінансових інструментів
	Грошові кошти
	Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку
	Доходи
	Витрати
	Забезпечення
	Умовні зобов'язання та умовні активи
	Події після дати балансу


	Загальний ризик для операцій
	Очікуваний вплив сполоху коронавірусу COVID-19
	7.1. Фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку
	12.4. Ризики і керування ризиками

	АТ «ПУМБ» 
	ПАТ АТ «Південний» 



