
AOASTOK 1 
AO Hal.liOHSilbHOro nono>KeHHR (CTSHASPTY) 6yxramepcbKoro o6niKy 1 
"3arSI1bHi B~MOr~ JIO QJiHSHCOBO'f 3BiTHOCTi" 

AaTa (piK, MiCfll.lb, 'llilcno) 

ni,Qnpiii&MCTBO BiAKPIIITIIIH neHCiHHIIIH Cl>OHA "Cl>apMal.leBTiill.fHIIIH
11 

38 8,[\PnOY 

TepiiiTOpiSI WEB4EHKJBCbKHH 38 KATOTTr
1 

Opr8Hi381..1i~Ho-np8BOB8 cpopM8 tocn-=o,Q=8p::.IO...::::B8.:..:H:.:..:H:.:..:SI:..::..:::.:H:.:..:e:.:..:A:.:.e_p_>K_ae-H-111-Iil-n-e-H-c-ilii-H-111-Iii-<P-o-H-A--- 38 KOn<l>r 

BillA eKOHOMi4HO'i .QiflnbHOCTi HeAep>KaeHe neHciliiHe 3a6e3ne'leHHfl 38 KBEA 

Cepe,QHSI KinbKiCTb npal..liBHIIIKiB2 

A,Qpec8, TenecpoH 01054, K1lie, B'SI'Iecn3B3 IllilmtHCbKoro, 6y.QIIIHOK N!! 12, ocpic 4, 0442356334 

O.QIIIHIIII..Ifl BIIIMipy: Tille. rpH. 6e3 ,QeCSJTKoeoro 3H8K8 (oKpiM po3Ainy IV 3eiry npo Q>iHaHcoei pe3ynbTSTI!1 

(3BiTy npo cyKynH~Iil ,[lOXiA) (QJOpMa N 2), rpOUJOBi nOKS3H~K~ I'IKOrO HSBOJli'ITbCI'I B rp~BHI'IX 3 KOniKKSM~) . 

CKn8,QeHo (3po6111TIII no3H84KY "v" y ei,Qnoei,QHi~ KniTIIIHI..Ii): 

38 H81..1iOH8nbHIIIMIII nono>KeHHSIMIII (cT8HA8PT8M111) 6yxr8mepcbKoro o6niKy 

38 Mi>KH8pO,QHIIIMIII CT8H,Q8pT8MIII cpiH8HCOBO'i 3BiTHOCTi 

5anaHC (3BiT npo cf>iHaHCOBIIIIft CTaH) 

Ha 31 rpyAHH 2021 p. 

1\0AIII 

2022 1 01 1 01 

33262460 

8039100000 

65.30 

<l>opMa N21 KoA 3a AKYAI1801001 

AKTIIIB 
KOA Ha nol.faTOK Ha KiHel.lb 3BiTHoro 

PH AKa 3BiTHOrO nepiOAY nepiOAY 

1 2 3 4 

I. Heo6oporHi 3KTIIIBiil 

HeM8Tepi8nbHi 8KTIIIBIII 1000 - -
nepeicH8 B8pTiCTb 1001 - -
H8KOnl!l4eH8 8MOpT111381..1ifl 1002 - -

He38eepweHi K8niT8nbHi iHeeCTIIII..Ii'i 1005 - -
OcHOBHi 38C06111 1010 - -

nepeiCH8 B8pTiCTb 1011 - -

3HOC 1012 - -
IHBeCTIIII..Ii~H8 HepyXOMiCTb 1015 - -

~oerocTpoKoei 6ionori4Hi 8KTIIIBIII 1020 - -

~OBrOCTpOKOBi cpiH8HCOBi iHBeCTIIII..Ii'i: 1030 - -
SIKi 06niKOBYIOTbCSI 38 MeTO,QOM Y48CTi B K8niT8ni iHWIIIX ni,Qnpiii&MCTB 
iHWi cpiH8HCOBi iHBeCTIIII..Ii'i 1035 - -

,QoerocTpoKOB8 ,Qe6iTopcbK8 386oproe8HiCTb 1040 - -

8i,QCTp04eHi nO,Q8TKOBi 8KTIIIBIII 1045 - -
IHwi Heo6opoTHi aKTIIIBIII 1090 - -

Ycboro 33 po3,QinoM I 1095 - -
II. 06opoTHi aKTIIIBiil 

38n8CIII 1100 - -
noT04Hi 6ionori4Hi 8KTIIIBIII 1110 - -

~e6iTopcbK8 386oproe8HiCTb 3a npOAYKL!iiO, TOB8p111 , po60TIII, nocnyr111 1125 - -
~e6iTOpCbK8 3860prOB8HiCTb 38 p03p8XYHK8MIII : 

38 BIII,Q8HIIIMIII 8B8HC8MIII 
1130 - -

3 610,Q>KeTOM 1135 - -
y TOMY 4111cni 3 nO,Q8TKY H8 npiii6YTOK 1136 - -

tlJ,e6iTOpCbK8 386oprOB8HiCTb 38 p03p8XYHK8MIII 3 H8p8XOB8HIIIX ,QOXO,QiB 1140 293 188 
IHW8 noT04H8 ,Qe6iTopcbK8 386oproB8HiCTb 1155 - -
noT04Hi cpiH8HCOBi iHBeCTIIII..Ii'i 1160 104 814 133 910 
rpowi T8 'iX eKBiB8neHTIII 1165 60 596 53 458 

P8xyHKIII e 68HK8X 1167 60 596 53458 
BIIITP8TIII M8~6YTHix nepio,QiB 1170 - -
IHwi o6opoTHi 8KTIIIBIII 1190 - -
Ycboro 33 po3,QinoM II 1195 165 703 187 556 

Ill. Heo6opoTHi aKTIIIBiil, YTPIIIMysaHi AI1H npo,Qa>t<y, Ta rpyn111 
1200 

Blil6yYTS1 
. -

6a11aHc 1300 165 703 187 556 

naci!IB 
KOA Ha nol.faTOK Ha KiHel.lb 3BiTHoro 

PHAKa 3BiTHOro nepiOAY nepiOAY 

1 2 3 4 

I. BilaCHIIIH KaniTail 

38peecTpOB8HIII~ (n8~0BIII~) K8niT8n 1400 - -



Kaniran y AOOl.liHKax 1405 
[lJ.oAaTKOBllliil Kaniran 141 0 
Pe3epeHliliil Kaniran 1415 
~~~:..:.::::.:..~:......,--.,....----:;--:-~------+:-:-:::-:~------t--------
Hepo3nOAifleHliliil np1116yroK (HenoKpliiTliliil 36VITOK) 1420 
HeonnaYeHliliil Kaniran 1425 
BlilnyYeHllliil Kaniran • 1430 
Ycboro 3a po3AinoM I 1495 

II. ,QoerocrpoKoai 3o6oa'.R3aHH.R i 3a6e3nel!eHH.R 
BiACTpoYeHi nOA8TKOBi 306oe'f!38HHfl 

IHWi AOBrOCTpOKOBi 3060B'fl3aHHfl 
~oerocrpoKoei 3a6e3neYeHHfl 
l...liilbOBe cj) iHaHcyeaHHfl 

Ill. noTO"'Hi 3060B'.R3aHH.R i 3a6e3nel!eHH.R 
KoporKocrpoKoei KpeAVITlil 6aHKie 
noTOYH8 KpeAVITOpCbK8 3a6oprOBaHiCTb 3a: 

AOBrOCTpOKOBliiMlil 3060B'f!3aHHf!Mlil 
roeap 111, po6or111, nocnyr111 
p03paxyHKaMlil 3 610A>KeTOM 

y TOMY YliiCili 3 noAaTKY Ha np1116yTOK 
po3paxyHKaMlil 3i crpaxyeaHHR 
po3paxyHK8Mlil 3 onnar111 npal.li 

noroYHi 3a6e3neYeHHfl 
liJ,OXOAI/1 Maiil6yTHiX nepioAiB 
IHwi noroYHi 3o6oe'fl3aHHR 
Ycboro 3a po3AinoM Ill 

IV. 3o6os'.R3aHH.R, noe'.R3aHi 3 Heo6opoTHI1M11 aKTI1BaMI1, 
yrpHMysaHI1MI1 Ail.R npoAamy, ra rpynaMI1 a1-16yTT.R 

1500 
1510 
1515 
1520 
1525 
1595 

1600 

1610 
1615 
1620 
1621 
1625 
1630 
1660 
1665 
1690 
1695 

1700 

609 690 

609 690 

165 094 186 866 

165 703 187 556 



. 
' 

n iAnpl<leMCTBO BiAKPio!Tiol~ neHci~Hiol~ tl>OHA "4>apMa!4eBTioiYHIII~" 
(Ha~MeHyBaHHR) 

AOASTOK 1 
AO Ha!4iOHanbHoro nono>KeHHH 
(CTaHASPl)') 6yxramepCbKoro o6niKy 1 
"3aranbHi BIIIMOrlil AO cpiHaHcoeo'l 
3BiTHOCTi" 

,Qara (piK, Mic~H.\b , Y~<~cno) 2022 1 01 I 01 
3a 8,QPnOY 33262460 

3BiT npo ctliHaHCOBi pe3yllbT3TH (3BiT npo cyKynHHH AOXiA) 
38 2021 p. 

<t>opMa N92 KoA 3a AKYAl 1801003 

I. ¢>1HAHCOBI PE3YI1b TATIII 
3a aHanoriYHVlill 

Cran~ 
KoA 3a 3BiTHI<IIil nepioA 
P~AKa nepioA nonepeAHboro 

poKy 

1 2 3 4 
411CTI1VI AOXiA 8iA peani3al.li'i npOAYK!4i'i (ro8api8, po6ir, nocnyr) 2000 - -
Co6i8apriCTb peani308aHo'i npOAYKI.Ii'i (To8apie, po6ir, nocnyr) 2050 - -
Banoelo1171: 

np116yTOK 2090 - -
36111TOK 2095 - -

IHwi onepa1.1iVIHi AOXOA11 2120 - -
AAMiHicrpaTIII8Hi 8111Tparlll 2130 (7 858) (6718) 
B111rpaT111 Ha 36yr 2150 - -

IHWi onepa1.1ii:1Hi 8111TpaTIII 2180 - -
<l>iHaHCOBIIIH pe3ynbTaT BiA onepal.lii71Ho'i Ai~nbHOCTi: 

np1116yroK 2190 - -
36111TOK 2195 (7 858) (6 718) 

AoxoA 8iA yyacri 8 Kanirani 2200 - -
IHWi cpiHaHC08i AOXOAIII 2220 23 822 24 402 
IHWi AOXOA11 2240 20 058 14 094 
~iHaHC08i8111TpaTIII 2250 - -

Brpar111 8iA yyacri 8 Kanirani 2255 - -

IHwi 8111TpaTIII 2270 (36 022) (31 778) 
<l>iHaHCOBIIIH pe3ynbTaT AO onoAaTK}'BaHHSI: 

np1116yroK 2290 - -
36111TOK 2295 - -

B11rpar111 (AOXiA) 3 noAaTKY Ha np1116yroK 2300 - -
npi116yroK (36111TOK) 8iA nplilni/IHeHo'i AifiilbHOCTi nicnSI onOAaTKy8aHHSI 2305 - -
4111CTIIIH cpiHaHCOBIIIH pe3y!lbTaT: 

np1116yroK 2350 - -
36111TOK 2355 - -

II. CYKYnHIIIII1 .QOXI.Q 
3a aHanoriYHI<IIil 

HaliiMeHyeaHH~ noKa3H~<~Ka 
KOA 3a 3BiTHI<IIil nepioA 
P~AKa nepioA nonepeAHboro 

. poKy 
1 2 3 4 

V4001.1iHKa (yl.liHKa) He060pOTHI1X 8KTI18i8 2400 - -
~OOI.IiHKa (YI.IiHKa) cpiHaHC0811X iHCTpyMeHTi8 2405 - -
HaKonl14eHi Kypco8i pi3HI11.1i 2410 - -

4acTKa iHworo cyKynHoro AOXOAY acol.liVIo8aHI1X ra cninbHI1X niAnpl1eMCT8 2415 - -
IHWI1VI cyKynHI1VI AOXiA 2445 - -

IHWIIIH cyK}'nHIIII71 AOXiA AO onoAaTKyaaHHSI 2450 - -
noAaTOK Ha np116yroK, no8'SI38HI1VI 3 iHWI1M CyKynHI1M AOXOAOM 2455 - -

IHWIIII71 cyKynHIIII71 AOXiA nicnSI OnOAaTKyBaHHSI 2460 . -
CyK}'nHIIII71 AOXiA (cyMa pS!AKiB 2350, 2355 Ta 2460) 2465 - -



Ill. EilEMEHTVI OnEPALU~HVIX BVITPAT 
3a aHanoriYHV1~ 

Hai.1MeHysaHHfl noKa3HV1Ka KOA 3a 3BiTHV11.1 nepioA 
PfiAKa nepioA nonepeAHboro 

poKy 
1 2 3 4 -

MarepianhHi 3arparlt1 2500 - ~ 

· B1t1rpar1t1 Ha onnary npa4i 2505 - .. 

. BiApaxyeaHHR Ha COL.li8IlbHi 38XO{-Ilt1 2510 - ~ 

--
. AMOPTlt138l.liR 2515 - .. 

, IH UJ i onepa4iL1Hi Blt1rparlt1 2520 7 858 6 71 8 
I 
; Pa30M 2550 7 858 6 718 

IV. P03PAXYHOK nOKA3HVIKIB nPVISYTKOBOCTI AKL..\1~ 

Ha3Ba craTTi 

CepeAHbopi4Ha KiilbKicrb npocr1t1x BKL.liL1 
: CKopltlroeaHa cepeAHbopiYHa KinhKiCTb npocr1t1x aK4iL1 

Ylt1CTlt1L1 nplt16yroK (36lt1TOK) Ha OAHY npocry aKL.liiO 
_ CKoplt1roeaHlt1L1 4lt1CTlt1L1 nplt16yroK (36lt1TOK) Ha OAHY npocry aKL.liiO 

I 
; 1 KepiBHlt1K 

. fOilOBHltl~ 6yxranrep 

2 
2600 
2605 
2610 

3a 3BiTHV11.1 
nepioA 

3 

3a aHanoriYH V1~ 

nepiop, 
nonepep,Hboro 

poKy 
4 

3enlt1HCbKII1 L1 A.O . 

KyUJHipyK T.A. 



BiAKPIITIIiil neHciiiiHIIiil <I>OHA "<l>8pM81.1eBTW-IH11iil" 

AOA8TOK 1 
AO H81.1iOH8flbHoro nono>KeHHR 
(CT8HA8pry) 6yXr8mepCbKOfO o6niKy 1 
"3ar8flbHi BIIMOfll AO cjJiHBHCOBO"i 

3BiTHOCTi" 

,QaTa (piK, MiCf'll.lb, 4V1Cno) 2021! 12 I 31 

3a8,QPnOY~ ___ 3_3_26_2_4_60_, 

3BiT npo· pyx rpOWOBVIX KOWTiB (3a npfiMVIM MeTO,O.OM) 

2021 p. 
<t>opM8 N23 KOA 38 AKYA 1801004 

Crarn1 
KoA 3a JBiTH~H nepiOA 

3a 8Hanori YH~iil nepioA 

PRAKB nonepeAHbOfO pOKY 

1 2 3 4 

I. Pyx KOWTiB y pe3yllbT8Ti onep8t.~ iiii HO"i AiRJlbHOCTi 
HaAXOA>KeHHR BiA: 

Pe8ni3a4i'f npo,qyK4i"i (rosapis, po6ir, nocnyr) 3000 -
nosepHeHHR nOABTKiB i 300piB 3005 - -
y TOMY 411Cni nOA8TKY H8 AOABHY sapriCTb 3006 - -

l..\inbOBOfO cjJiHBHCYBBHHR 3010 -
HaAXOA>KBHHR BiA BiACOTKiB 38 38flVIWKBMVI KO WTiB H8 nOT04HIIX 3025 7 6 
p8XYHK8X ~ 

HaAXOA>KeHHR BiA 0Tpi1M8HHR pORnTi, 8BTOpCbKIIX BVIHBfOPOA 3045 - -
iHWi H8AXOA>K9HHR 3095 - -
ll:::lllrpaYaHHR Ha onn8ry: 

Tosapis (po6ir, nocnyr) 3100 (7 777) (6 578) 

npa4i 3105 - -

BiAP8XYBBHb H8 C04i8flbHi 38XOA11 3110 . -
3o5os'R3BHb iJ nOA8TKiB i 300piB 3115 (404) (267) 

BIITP848HHR HB Onfl8TY 3000B'R3BHb 3 iHWVIX nOABTKiB i 300piB 3118 (404) (267) 
BIITPBYBHHR HB onnary nosepHBHHR 888HCiB 3140 - -
iHWi 811Tpa48HHR 3190 - -
4~CT~iil pyx KOWTiB BiA onepa4iii1Ho'( AiRJlbHOCTi 3195 -8 174 -6 839 

II. Pyx KOWTIB y peJyllbTBTi iHBBCT~l.li~HO"i AiRJlbHOCTI 
HaAXOA>KeHHR siA peaniaat.~iY: 

cjJiH8HCOBIIX iHBBCTI14iiil 3200 . .. 
Heo6oporHIIX 8KTI1Bis 3205 - -

HaAXOA>KeHHR BiA orp;~MaH;~x: 
BiACOTKiB 3215 23 803 24 633 
A11 BiA9HAiB 3220 118 -

H8AXOA>KBHHR BiA Aep1188H1BiB 3225 . -
iHWi HBAXOA>KeHHR 3250 29 232 58 325 
BIITPB48HHR Ha npiiAOBHHR: 

cjJiHBHCOBIIX iHBBCTI14iiil 3255 (62 877) (97 111 ) 
HBOOOpOTHIIX 8KTI1BiB 3260 - -

B11nn8TI1 38 ABP VI BBTVIBBMVI 3270 - -

IIHwi nn8re>Ki 3290 - -
4~CT~H pyx KOWTiB BiA iHBeCT~t.~iiiiHO"i AiRJlbHOCTi 3295 -9 724 -1 4 153 

Ill. Pyx KOWTIB y pe3yllbTBTI cjJIH8HCOBO'( AIRllbHOCTI 
H8AXOA>KeHHR BiA: 

BnacHoro K8n ir8ny 3300 . -
OrpVIMBHHR noJVIK 3305 . -

IHLui H8AXOA>K9HHR 3340 15 693 25 184 
Bllrpa4aHHR Ha: 

BIIKyn BflBCHIIX 8K4iiil 3345 - -
noraweHHR nOJVIK 3350 - -

· Cnnary AIIBiAeHAiB 3355 - -
IHwi nn8Te>Ki 3390 (4 933) (3 620) 
4~cr~iil pyx Kowrle BIA cjJIHaHcoeo'l AiRllbHOCTi 3395 10 760 21 564 
4~cr~iil pyx rpowoe~x Kowrie 3a aelrH~iil nepioA 3400 -7 138 572 

l38nVIWOK KOWTiB Ha n04BTOK poKy 3405 60 596 60 024 
',8nni1B JMiH VI BBniOTH VIX Kypcis Ha 3Bni1WOK KOUJTiB 3410 . -



3am'IWOK KOWTiB Ha KiH91..1b pOKY 53 458 60 596 

KepiBHIIIK 3em1HCbKIIIIil A.O. 

ronoBHIIIIil 6yxranrep KywHipyK T.A. 



I, 
:·.···· 

: 
CranR 

1 
3anHWOK Ha noYaTOK poKy 
KopHrysaHHR : 

3MiHa OOTliKOBO'i noniTHKIII 
BlllnpasneHHRnOMIIITlOK 
IHLUi 3MiHIII 

' . 

CKOpHrOB8HHH 381111\WOK Ha nO'i8TOK 
POKY 
4HCTHH npHOYTOK (3611\TOK) 3a 
3BITHI-1H nepiOA 
IHWHH cyKynHHH AOXIA 
3a 3BITHI-1i1 nepiOA 
: ,QOOl.liHKa (yl.liHK8) 

Heo6opOTHIIIX 8KTIIIBiB 
Aool.liHKa (Yl.liHKa) 
qJiH8HCOBIIIX iHCTpyMeHTiB 
HaKOni!IYeHi Kypcosi pi3HIIIl.li 
4acTK8 iHworo cyKynHoro AOXOAY 
acol.li~oeaHI!IX i cninbHIIIX 
niAnpiii&MCTB 
IHLUIII~ cyKynHIII~ AOXiA 

Po3nOAin np1-16yrKy : 
B111nnar111 enacHIIIKaM (AIIIB iAeHAI-1) 

. ·CnpRMyBaHHl'l np1116yTKy AO 
·3ape&crposaHoro Kanirany 
BiApaxyeaHHl'l AO pe3epsHoro 

.Kanirany 
.:· ~yMa Ylllcroro np1116yTKy, Hane>KHa 

AO OIOA>Kery BiAnOBiAHO 
.' AO 38KOHOA8BCTBa 

CyMa •mcroro np1116yrKy Ha 
CTBOpeHHA COel.li8TlbHIIIX 
(l.liflbOBIIIX) qJOHAiB 
CyMa Yl!lcroro np1116yrKy Ha 
M8TepianbHC 380X04BHHA 

~HecKI-1 yYaCHI-ll(is: 
BHeCKIII AO Kanirany 
noraUJeHHA :i860prOB8HOCTi 3 
Kanirany 

81-1ny<ieHHR Kanirany: 
B111Kyn aKI..Ii~ (YacroK) 
nepenpOA8>K BIIIKYOTlBHIIIX 8Kl.lii1 
(48CTOK) 

, AHyntOeaHHl'l Bli1KynneHI!1X aKl.lii1 
; ('18CTOK) 

B111nyYeHHA YaCTKI!I e Kanirani 
3MeHLUBHHA HOMiH8TlbHO'i eapTOCTi 

8Kl.lii1 
IHLUi 3MiHVI B Kanirani 
np111A08HHl'l (npOAB>K) 
HBKOHTpOTlbOBBHO'i 'iBCTKI/1 B 
~OYipHbOMY niAnpiii&MCTBi 

,QOA8TOK 1 
AO Hal.liOHanbHoro nono>KetiHl'l 
(craHAapry) 6yxramepcbKoro o6niKy 1 
"3araflbHi BI!IMOfl/1 AO cpiHaHCOBO'I 
3BiTHOCTi" 

2022 I 
KOAlA 

01 I Aara (piK, MiC51L\b, 41t1cno) 

3a 8APnOY 33262460 

3BiT npo B11aCHir1iil KaniTall 
3a 2021 p. 

01 

C!lopMa N24 KOA 38 AKY,Q I 1801005 

3apeccr-
Hepo3nOAi· 

KOA AoAaTKO· Pe3epe- neHHH Heonna- BtM1yYe-

pRAKa 
poeaHHH KaniTan y BHH HHH np1116yroK YeHI'IIil HI'! II! Bcboro 

(nali!OBHH) AOOL.IiHKaX Kaniran Kaniran (HenoKpH- Kaniran Kaniran 
Kaniran THH 3611\TOK) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4000 . . . . . . 

4005 . . . . . . -
4010 - - - . - - -
4090 - - - . - - - -
4095 . . . . . - . " 

4100 . . . . . . - " 

4110 . . . . . . -
4111 - - . - - - - .. 

4112 - - - . - - - " 

4113 - - - - - - -

4114 - - . . - - - " 

--
4116 - - - . - - -

4200 - - - - - - -
4205 - - - . - - " 

4210 - - " - - - - " 

4215 - - - - - - -

·-

4220 - . - . . - - -

---
4225 - - - - . - - " 

4240 . - - - . - -
4245 - - - - - - - -

4260 - - - - - - " 

4265 - - . - - -

4270 - - - . - - -

4275 - . - - . - - " 

4280 - . - - - - " 

4290 - - - - - - .. 

4291 - - - - - - -

.. 



Pa30M 3MiH B Kanirani 
3am1WOK Ha KiHel..lb poKy 

KepiBHHK 

ronOBHHH 6yxramep 



BII<I> «<l>apMaQeBTH'lJHHii» €)J:PIIOY 33262460 
( B THC. rpH) 

3BiT npo npH6ynm Ta 36HTKI1 Ta iHWidt cyKynHI1H li.OXill. 33 2021 piK, ll.lO 33KiH'IJ1BCH 31 rpyli.HH 2021 poKy 

3a piK, ll.lO 33KiH'II1BCH 

npHMiTKa 
31 rpyli.HH 

2021 2020 
2 3 4 

6.1 7 858 6 718 
6.2 23 822 24 402 
6.3 20 058 14 094 
6.4 (36 022) (31 778 

)lnpeKTop TOB "KY A 'TapaHTiH-hmecT" 

HipyK 

3BiT npo lj>iHaHCOBifH CTaH CTaHOM Ha 31 rpyli.HH 2021 poKy 

np11MiTKa 
31 rpyli.HH 31 rpyli.HH 
2021 poKy 2020 poKy 

I 2 3 4 
AKTHBH 
flo mO'IH i aKJnU(JU 

<l>iHaHCOBi iHBeCHil.lii', !UO OUiHlOIOThCH 3a cnpaBeli.Jli1BOIO BapTiCTlO, 7.1 133 910 104 814 
3 Bi.LJ.06pa)KeHHHM~e3yJihTaTy nepeouiHKH y npw6yTKY a6o 36HTKY 
)le6iTopchKa 3a6oprosaHiCTh 3a po3paxyHKaMH 7.2 188 293 
3 HapaXOBaHHX .LJ.OXOll.iB 
fpOWOBi KOWTH Ta 'ix eKBiBaJieHTH 7.3 53 458 60 596 ---

BCbOfO AKTHBH 187 556 165 703 

flo mO'IHi 3060B 'R:JaHHR ma 3a6e3ne'leHHR 

Kpe.LJ.HTopchKa 3a6oprosaHicTh 3a po3paxyHKaMH 8 690 609 
Bchoro 3o6os'H3aHHH 

1.JHCT3 B3pTiCTb 8KTHBiB Het~.epmaBHOrO llCHciHHOrO lj>OHli.Y 9 186 866 165 094 
BCbOfO BJIACHHH KAlliTAJI TA 301iOB'.H3AHIUI 187 556 165 703 

.LI.upeKTop TOB "KY A"fapanTisr-IusecT" 

foJIOBHufi 6yxraJITep TOB "KY A'TapanTiH-lusecT" 



BIT~ «~apMaQeBTnqHnih> €,ll.PITOY 33262460 
8 THC. rpH. 

3BiT npo 3M iHH B KaniTaJJi 3a piK, lli.O 3RKiH'JHBCSI 31 rpy.UHSI 2021 poKy 

CTaryTHHH Pe3epsmti1 Hepo3nOtJ.iJJeui 
Bcboro 

BJJRCHHH 
KaniTaJJ KaniTaJJ npH6yTKII 

KaniTaJJ 
I 2 3 4 5 

3aJII1WOK Ha 3 1 rpy li,HH 2019 pOKY - - - -
411CTI1ti np116yTOK - - -
BHKOPHCTaHHH npw6yTKY - - - -
Y CbOrD cyKynHHH npH6yTOK 3a piK 2020 poKy - - - -
3a.nwwoK ua 31 rpy)lHH 2020 poKy - - - -
4HCTHti npw6yTOK - - - -
BwKopwcTaHHH npw6yTKy - - - -
Ycboro cyKynHHH npw6yToK Ja piK 2021 poey - - - -
3a.nwwoK ua 31 rpy)lHH 2021 poKy - - - -

)].upeKTop TOB "KY A "fapaHTist- luseCT" 

foJJOBHHfi 6yxraJJTep TOB "KY A"fapaHTiH-lHsecT" 



BII<I> «<l>apMaQeBTH'IHHH» €,[(PIIOY 33262460 
B THC. rpH. 

3BiT npo pyx rpOlliOBHX KOlliTiB Ja piK, UlO JaKiH'IHBCH 31 rpy.Z:UIH 2021 poKy 

3a piK, UlO JaKiH'IHBCH 
fipnM. 31 rpy.IJ.HH 

2021 poKy 2020 poKy 

1 2 3 4 
OnepauHiua .lJ.iHJihHicTb 

Ha.lJ.XO.lJ.)!(eHHH Bi.n Bi.UCOTKiB 3a 3aJIHlllKaMH KOlllTiB Ha TIOTO'IHHX 7 6 
paxyHKax 
IHwi Ha.lJ.xo.n)!(eHHH 

Bumpa'laHHR Ha OIVlamy: 

TOBapiB, po6iT, nocnyr (7 777) (6 578) 
3060B1H3aHb 3 no.naTKiB Ta 36opiB (404) (267) 
3060B1H3aHb 3 iHWHX no,naTKiB 

iHllli BHTpallaHHH 

qucmuii pyx zp01uoaux KOUJmia aio onepal(iiinoi' oiRllbHocmi 10 -8174 -6 839 
IusecntuiHua .lJ.iHJibHiCTb 
Ha.nxo.n)!(eHHH Bi.n peaniJaui'i Q>iHaHCOBHX iHBecmuifi 29 232 58 325 
Ha.nxo.n)!(eHHH Bi.IJ. peaniJaui'i Heo6opoTHHX aKTHBiB 

Ha.nxo.lJ.)!(eHHH Bi.n OTPHMaHHX Bi.lJ.COTKiB 23 803 24 633 
HMXO.lJ.)!(eHHH si.n OTPHMaHHX .nuBi.neH.lJ.iB 11 8 
BHypalJaHHH Ha npH.n6aHHH Q>iHaHCOBHX iHBecTm.dfi (62 877) (97 11 1) 
iHllli nnaTe)!(i 

qucmuii pyx zpotUOBUX KOtumiB BiO inaecmul(iUIIOi' OiJlllbltoCmi 10 -9 724 -14153 
<l>iHaHCOBa .lJ.iHJibHiCTb 

Ha.nxo.n)!(eHHH Bi.IJ. BJiacHoro KaniTMY 
IHllli Ha.nxo.n)!(eHHH 15 693 25 184 
IHwi nnaTe)!(i (4 933) (3 620) 
qucmuii pyx zpoUJoaux «outmia aio ifJiuaucoaor oiRJlb/locmi 10 10 760 21564 
lJHCTHH pyx rpOWOBHX KOlllTiB 3a 3BiTHHH nepiO.lJ. 10 -7 138 572 
3aJIHWOK KOlllTiB Ha nOlJaTOK nepio.ny 60 596 60 024 
BnJIHB 3MiHH BaJIIOTHHX KypciB Ha 3aJIHlllOK KOlllTiB - -
3aJIHlllOK KOlllTiB Ha KiHeUb nepio.ny 53 458 60 596 

/ 
~a_!lo~ 

)l.upeKTop TOB "KY A ''rapaHTiH-IHsecT" :;...--- A~ ~"' -{J?' , ~~,bKHII ~~~~ 0 

~~~6· • ~~"':~~~ v-. 0 

roJIOBHUH 6yxraJITep TOB "KY A ''rapaHTiH-IHBeCT" ~ ~~ ~~ . \:;.'<>~~ 
01 

t K 
~~ · ·~~~,.,,.~'?17-'?J ~ e"'- '?> ~ 
~ "-?, \\): ""0~ d-0 

~91.! :-:---- "d'~ €'17'!SOU • 
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РОЗКРИТТЯ  ІНФОРМАЦІЇ  ВІДПОВІДНО  ДО  МСБО 26 «ЗВІТНІСТЬ  ЩОДО  ПРОГРАМ  ПЕНСІЙНОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

   1 Місяць, за який надаються Дані Грудень  
2 Рік, за який надаються Дані 2021 
3 Дата, станом на яку подаються Дані 31.12.2021 
4 Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ 33238312 

5 Дані Адміністратора: повне найменування 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Компанія 

з управління активами 
«Гарантія-Інвест» 

6 Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ 33262460 

7 Дані пенсійного фонду: повне найменування 
Відкритий пенсійний фонд 

«Фармацевтичний» 

8 Дані пенсійного фонду: вид 10 Відкритий НПФ  

9 Сума надходжень, усього (рядок 10 + рядок 13 + рядок 14 + рядок 18), грн 111 326  

10 
Сума надходжень пенсійних внесків від фізичних осіб, усього (рядок 11 + 
рядок 12), грн 

7 249  

11 Сума надходжень пенсійних внесків від учасників, які є вкладниками, грн 
7 227  

12 
Сума надходжень пенсійних внесків від третіх осіб (подружжя, діти, 
батьки), грн 

22 

13 Сума надходжень пенсійних внесків від фізичних осіб - підприємців, грн 0 

14 
Сума надходжень пенсійних внесків від юридичних осіб, усього (рядок 15 
+ рядок 16 + рядок 17), грн 

103 543  

15 Сума надходжень пенсійних внесків від засновника пенсійного фонду, грн 
37 828  

16 Пенсійні внески від роботодавця-платника, що не є засновником, грн 65 715  

17 Сума надходжень пенсійних внесків від професійного об'єднання, грн 0,00 

18 
Сума переведених коштів фізичною особою до пенсійного фонду, усього 
(рядок 19 + рядок 20), грн 

534 

19 
Сума переведених коштів фізичною особою до пенсійного фонду від 
банку, грн 

0 

20 
Сума переведених коштів фізичною особою до пенсійного фонду від 
іншого пенсійного фонду 

534 

21 
Загальна сума виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками 
(рядок 22 + рядок 31 + рядок 34 + рядок 35 + рядок 36 + рядок 37) 

18 278  

22 Сума здійснених пенсійних виплат, усього (рядок 23 + рядок 26), грн 18 204  

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

7 238 

24 
Сума здійснених пенсійних виплат із строком виплат від 10 до 20 років 
включно, грн 

7 238 

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



ВПФ «Фармацевтичний» ЄДРПОУ 33262460 
в тис. грн. 

________________________________________________________________________________ 

5 

26 
Сума здійснених одноразових пенсійних виплат, усього (рядок 27 + рядок 
28 + рядок 29 + рядок 30), грн 

10 967 

27 
Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у разі медично 
підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності, грн 

3 378 

28 
Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у зв'язку з недосягненням 
мінімального розміру накопичень, грн 

3 386 

29 
Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у зв'язку з виїздом на 
постійне проживання за межі України, грн 

551  

30 
Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника - 
його спадкоємцям, грн 

3 653 

31 
Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду, усього 
(рядок 32 + рядок 33), грн 

74 

32 
Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду на 
підставі укладеного пенсійного контракту, грн 

74 

33 
Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду на 
підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк, грн 

0 

34 
Сума перерахованих пенсійних коштів до страховика для оплати договорів 
страхування довічної пенсії, грн 

0 

35 
Сума перерахованих пенсійних коштів до страховика для оплати договорів 
страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника, грн 0 

36 
Сума перерахованих пенсійних коштів до банку на підставі відкритого 
депозитного пенсійного рахунку, грн 

0 

37 
Сума заборгованості пенсійного фонду з виконання зобов'язань перед 
учасниками та перерахування коштів, усього (рядок 38 + рядок 39), грн 

0 

38 
Сума заборгованості пенсійного фонду з перерахування пенсійних коштів 
до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), 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)), 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), грн 

15 322  

41 
Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з цінними паперами, що 
перебувають в активах пенсійного фонду, усього (рядок 42 + рядок 43), грн 

14 206  

42 Сума прибутку (збитку) від продажу цінних паперів, грн 2 500  

43 Сума прибутку (збитку) від переоцінки цінних паперів, грн 11 706  

44 

Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з об'єктами нерухомості, 
що перебувають в активах пенсійного фонду, усього (рядок 45 + рядок 46), 
грн 

63 

45 Сума прибутку (збитку) від продажу об'єктів нерухомості, грн 19  

46 Сума прибутку (збитку) від переоцінки об'єктів нерухомості, грн 43  

47 

Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з банківськими металами, 
що перебувають в активах пенсійного фонду, усього (рядок 48 + рядок 49), 
грн 

2 386 

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

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

50 Сума прибутку (збитку) від списання кредиторської заборгованості, грн 0 
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51 
Сума прибутку (збитку) від вибуття активів, які перестають відповідати 
такому стану, за якого вони визнаються активами, грн 

-1 339 

52 

Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з іншими активами, не 
заборонені законодавством України, що перебувають в активах пенсійного 
фонду, грн 

7 

53 

Сума пасивного доходу, отриманого на активи пенсійного фонду, усього 
(рядок 54 + рядок 55 + рядок 56 + рядок 64 + рядок 65 + рядок 66 + рядок 
67 + рядок 68 + рядок 69), грн 

125 921  

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

60 858  

55 
Сума доходу від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатах 
банків, грн 0,00 

56 
Сума доходу від боргових цінних паперів, усього (рядок 57 + рядок 58 + 
рядок 59 + рядок 60 + рядок 61 + рядок 62 + рядок 63), грн 

63 906  

57 
Сума доходу від цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом 
Міністрів України, грн 35 987 

58 

Сума доходу від цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою 
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до 
законодавства, грн 

151  

59 Сума доходу від облігацій місцевих позик, грн 7 018 

60 
Сума доходу від облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти 
України, грн 

20 691  

61 
Дохід від цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних 
держав, грн 

0 

62 Сума доходу від облігацій іноземних емітентів, грн 0 

63 Сума доходу від іпотечних цінних паперів, грн 59 

64 Сума доходу від дивідендів на акції українських емітентів, грн 570 

65 Сума доходу від дивідендів на акції іноземних емітентів, грн 0,00 

66 Сума доходу від плати за користування об'єктами нерухомості, грн 177  

67 
Сума доходу від отриманих відсотків, нарахованих на кошти, розміщені у 
банківських металах, грн 

177 

68 
Сума доходу від отриманих відсотків, нарахованих на кошти, що 
знаходяться на поточному рахунку, грн 

233  

69 
Сума доходу від користування іншими активами, не забороненими 
законодавством України, усього, грн 

0 

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

71 
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів 
(рядок 74 + рядок 75 + рядок 76 + рядок 77 + рядок 78 + рядок 82), грн 

39 649  

72 
Сума витрат на оплату рекламних послуг про діяльність пенсійного фонду, 
грн 

0 

73 
Сума витрат на оприлюднення інформації про діяльність пенсійного 
фонду, грн 

0 

74 
Сума винагороди за надання послуг з адміністрування пенсійного фонду, 
грн 10 035 

75 
Сума винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного 
фонду, грн 27 282 
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76 Сума оплати послуг зберігача пенсійного фонду, грн 
1 962  

77 
Сума оплати послуг з проведення аудиторських перевірок пенсійного 
фонду, грн 

201  

78 

Сума оплати послуг, пов'язаних зі здійсненням операцій з пенсійними 
активами, які надаються третіми особами, усього, грн (рядок 79 + рядок 80 
+ рядок 81) 

137  

79 
Сума оплати послуг інвестиційних фірм, грн 134  

80 
Сума оплати витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на 
цінні папери, грн 

3 

81 
Сума оплати витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на 
нерухомість, грн 

0 

82 
Сума оплати інших послуг, надання яких з відшкодуванням оплати за 
рахунок пенсійних активів передбачено законодавством, грн 

32  

83 
Сума прибутку (збитку) від інвестування активів пенсійного фонду (рядок 
40 + рядок 53 + рядок 70 - рядок 71), грн 

93 817  

84 Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду, грн 
185 485  

85 
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (рядок 9 - 
рядок 21 + рядок 83), грн 186 866 

86 Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 85 - рядок 84), грн 1 380  

87 Кількість одиниць пенсійних активів, од. 45571347,3993 

88 
Чиста вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного періоду, грн 
2 4,0898 

89 Чиста вартість одиниці пенсійних активів на кінець звітного періоду, грн 4,1005 

90 Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів, (рядок 89 - рядок 88), грн 0,0107 
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Довідка  про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду станом на 31 грудня 2021 року 
 

1.  Перелік інвестицій в цінні папери 
 
Вид цінних паперів Код за 

ЄДРПОУ 
емітента-
резидента 

Найменування емітента-
резидента 

 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

№ ЦП 
 

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 UA4000206460 13 194 7,03 22.11.2023 

00013480 ОВДП UA4000207880 16 136 8,60 22.05.2024 

00013480 ОВДП UA4000204150 20 450 10,90 26.02.2025 

00013480 ОВДП UA4000218531 5 449 2,91 13.05.2026 

00013480 ОВДП UA4000207518 13 257 7,07 26.05.2027 

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

04059243 Харківська міська рада UA4000204770 6 183 3,30 23.08.2022 

04055896 Львівська міська рада UA4000206312 2 009 1,07 11.12.2022 

04059243 Харківська міська рада UA4000208052 1 284 0,68 21.02.2023 

 
Облігації українських 

емітентів (з розбивкою за 
емітентами) 

38569246 ТОВ «Манівео швидка 
фінансова допомога» 

UA5000005513 8 229 4,39 14.02.2022 

40071779 ТОВ «СС ЛОУН» UA5000006180 8 561 4,56 13.05.2022 

21560045 АТ "Укрпошта" UA4000199368 7 839 4,18 17.05.2022 

36258745 ТОВ «Еска Капітал» UA5000004953 6 879 3,67 15.11.2023 

09806443 АТ "Таскомбанк" UA4000203855 7 414 3,95 08.05.2024 

33942232 ТОВ "Альфа-Лізинг-
Україна" 

UA5000004250 8 260 4,40 25.11.2025 

32007740 ТОВ "РУШ" UA5000005729 8 766 4,67 16.02.2027 

Разом х х х 133 910 71,40 х 

   
 
 
 
 

    

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

 
Найменування банку Код за 

ЄДРПОУ 
банку 

назва валюти Сума коштів  
у тис. грн 

Частка у загальній 
балансовій вартості 

активів ПФ,  
% 

АТ «Ідея Банк» 19390819 UAH, 980, гривня 17 600 9,38 

АТ «Мегабанк» 09804119 UAH, 980, гривня 17 000 9,06 
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АТ «Альфа-Банк» 23494714 UAH, 980, гривня 18 400 9,81 

Разом    53 000 
 

28,25 

 
3. Грошові кошти на поточних рахунках у банку 

Найменування банку Код за 
ЄДРПОУ 

б  

назва валюти Сума коштів у 
тис. грн 

Частка у загальній 
балансовій вартості 

і  ПФ  % АТ «Райффайзен Банк Аваль» 14305909 UAH, 980, Гривня 458 0,24 

АТ «Райффайзен Банк Аваль» 14305909 USD, 840, Долар США 0 0 

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

Разом    458 0,24 

 
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 %   188 0,10 

Разом    188 0,10 
 
 

Всього активів НПФ х х 187 556 
 

100 
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Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2021 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  - 01054, Україна, м. Київ, вул. В’ячеслава Липинського, буд.12, оф.4. 
 

 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. 

Фонд не є контролером/учасником небанківської фінансової групи. 
Фонд не є підприємством, що становить суспільний інтерес. 

 
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: 
      - 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 (Рішенням НКЦПФР від 



ВПФ «Фармацевтичний» ЄДРПОУ 33262460 
в тис. грн. 

________________________________________________________________________________ 

11 

01.07.2020 №341 переоформлена на ліцензію на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів 
та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення – діяльності з адміністрування недержавних 
пенсійних фондів); 
      - 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: 01054, м. Київ, вул. В’ячеслава  Липинського, буд.12, оф.1. 

 
 Зберігачем ВПФ «Фармацевтичний» є Акціонерне товариство «Райффайзен Банк» (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;       

 
Інформація щодо наявності/відсутності в структурі власності КУА/АНПФ осіб, пов"язаних з російською федерацією 

(далі - рф) 
 

 Дані КУА/АНПФ В структурі 
власності 
КУА/АНПФ 
відсутні 
юридичні 
особи - 
резиденти рф 
та/або  

фізичні особи - 
громадяни рф 
/резиденти рф 
(так/ні) * 

Дані про резидента рф/громадянина рф  
 

В структурі власності 
КУА/АНПФ відсутні 
юридичні особи та/або 
фізичні особи, які мають 
економічні зв'язки з 
юридичними особами-
резидентами рф чи 
фізичними особами - 
громадянами рф 
/резидентами рф (так/ні) 

Дані про резидента рф 
/громадянина рф 

№ Код за 
ЄДРПОУ 

Назва Найменування 
ЮО/ПІБ ФО 

Державний 
реєстраційний 
номер 
ЮО/Ідентифікацій
ний номер ФО 

Вид участі/впливу 
юридичної особи -
резидента рф в 
структурі власності  

КУА/АНПФ (пряма 
із зазначенням 
відсотку, 
опосередкована із 
зазначенням  

відсотку, тощо* 

Вид участі фізичної 
особи -громадянина 
рф /резидента рф в 
структурі власності  

КУА/АНПФ (пряма 
із зазначенням 
відсотку, 
опосередкована із 
зазначенням  

відсотку, тощо *) 

Найменування 
ЮО/ПІБ ФО 

Державний 
реєстраційний 
номер 
ЮО/Ідентифі
каційний 
номер ФО 

1 33238312 ТОВ 
"КУА 
"Гарантія
-Інвест" 

так 
 

- - - - так - - 

 
У Фонда відсутні контрагенти, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або 

опосередковано є Російська Федерація, та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи 
юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у 
яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, 
інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі. 
 
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 31.12.2021 року  Фонд має діючі пенсійні контракти з юридичними особами  - 17, з фізичними особами 
– 244. 
 
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 31.12.2021 р. становить – 1 439. 
 
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. 
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Порядок укладення пенсійних контрактів з ВПФ «Фармацевтичний» 

 Пенсійний контракт є договором між ВПФ «Фармацевтичний» та його вкладником, який укладається від імені 
Фонду його Адміністратором, та згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника ВПФ 
«Фармацевтичний» за рахунок пенсійних внесків такого вкладника. 

 
Пенсійні схеми, порядок внесення змін до них та їх скасування 

 Умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, що здійснюється Фондом, визначаються 
пенсійними схемами, які розробляються з дотриманням вимог Закону, інших нормативно-правових актів з питань 
недержавного пенсійного забезпечення та Статуту Фонду. 
 ВПФ «Фармацевтичний» використовує такі пенсійні схеми: Пенсійну схему №01 «Схема з виплатами на 20 
років із щомісячною періодичністю виплат», Пенсійну схему №02 «Схема з виплатами на 15 років із 
щомісячною періодичністю виплат», Пенсійну схему №03 «Схема з виплатами на 10 років із щомісячною 
періодичністю виплат», Пенсійну схему №04 «Схема зі строком та періодичністю виплат на вибір учасника». 

   Сума пенсійних коштів, що належить кожному учаснику Фонду, визначається множенням кількості одиниць 
пенсійних активів ВПФ «Фармацевтичний», облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку його учасника, 
на чисту вартість одиниці пенсійних активів Фонду та відображається на індивідуальному пенсійному рахунку 
учасника Фонду. Сума пенсійних коштів усіх учасників Фонду дорівнює чистій вартості активів останнього. Чиста 
вартість активів Фонду, кількість одиниць його пенсійних активів та чиста вартість одиниці пенсійних активів 
Фонду визначаються кожного робочого дня. 
 
Пенсійні внески до Фонду 
      Пенсійні внески – грошові кошти, сплачені вкладником до Фонду в розмірі та порядку, установленому 
пенсійним контрактом, укладеним з Фондом згідно з умовами обраної пенсійної схеми. Максимальний розмір 
пенсійних внесків не обмежується. Пенсійні внески сплачуються лише в національній валюті України, а у 
випадках, передбачених 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 31.12.2021 року – 186 866 тис. грн. 
- Загальна сума надходжень пенсійних внесків до Фонду за рік 2021 року становить – 15 658 тис. грн.; 
-  пенсійних виплат здійснено на загальну суму  – 5 302 тис. грн.; 
-  чисті активи Фонду за  2021 рік виросли на  – 21 772 тис. грн. 
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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 закінчився  31 грудня 2021 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 2021 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 

 
При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2021року, 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 2021 року.  

 
      Фонд у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2021 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 та правки 
до них Основні вимоги Ефективна 

дата 
Дострокове 

застосування 

Застосування 
у фінансовій 
звітності за 

рік, що 
закінчився 

31.12.2021 1 

Вплив 
поправ

ок2 

МСБО 16 
«Основні засоби» 

Поточною редакцією п.17 IAS 16 передбачено, що до 
первісної вартості об’єкта основних засобів включаються 
витрати на перевірку активу, зменшені на суму чистих 
надходжень від продажу виробів, вироблених у процесі 
доставки та перевірки активу. Наприклад, витрати на 
тестування обладнання включаються до первісної вартості за 
мінусом прибутку від продажу зразків, отриманих у процесі 
тестування, а витрати на випробування свердловини 
включаються до первісної вартості за мінусом прибутку від 
продажу нафти та газу, добутих у результаті випробування 
свердловини. З 1 січня 2022 року забороняється вираховувати 
з вартості основних засобів суми, отримані від продажу 
вироблених виробів в періодах, коли компанія готує актив до 
використання за призначенням. Натомість компанія 
визнаватиме таку виручку від продажів та відповідні витрати 
у складі прибутку або збитку.  

01 січня 2022 
року Дозволено 

Не 
застосовано 
достроково 

Не 
мали 

впливу 

МСБО 37 
«Забезпечення, 
непередбачені 

зобов’язання та 
непередбачені 

активи» 

Поточною редакцією п. 68 IAS 37 не уточнюється, які саме 
витрати слід брати до уваги при оцінці витрат на виконання 
контракту з метою ідентифікації його обтяжливості. Внаслідок 
цього існує розбіжність у методиках врахування витрат, що 
призводить до відмінностей у фінансовій звітності компаній, 
які мають у своїх портфелях обтяжливі договори. З 1 січня 
2022 року до п. 68 IAS 37 внесено зміни, внаслідок яких 
встановлено, що витрати на виконання договору включають 
витрати, які безпосередньо пов'язані з цим договором, а також: 
(a) додаткові витрати на виконання цього договору, 
наприклад, прямі витрати на оплату праці та матеріали; і 
(b) розподілені інші витрати, безпосередньо пов'язані з 
виконанням договорів, наприклад, розподілену частину витрат 

1 січня 2022 
року Дозволено 

Не 
застосовано 
достроково 

Не 
мали 

впливу 

                                                 
1 В цій графі зазначається застосовані чи не застосовані поправки у фінансовій звітності за 2021 рік.  
2 В цій графі зазначається вплив поправок (якщо їх застосовано) та дається посилання на примітку, де цей вплив розкрито, або зазначається, що правки 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 

31.12.2021 1 

Вплив 
поправ

ок2 

на амортизацію об'єкта основних засобів, що 
використовується для виконання в числі інших та даного 
договору. Поправки уточнюють, що «витрати на виконання 
договору» являють собою витрати, безпосередньо пов'язані з 
договором - тобто прямі та розподілені витрати.  

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. IFRS 3 визначає, як компанія 
повинна враховувати активи та зобов'язання, які вона купує 
внаслідок об'єднання бізнесу. IFRS 3 вимагає, щоб компанія 
посилалася на Концептуальні основи фінансової звітності, 
щоб визначити, що визнається активом чи зобов'язанням. У 
поточній редакції з метою застосування IFRS 3 замість 
положень Концептуальних основ, випущених у 2018 році, 
покупці повинні використовувати визначення активу та 
зобов'язання та відповідні вказівки, викладені у 
Концептуальних основах, прийнятих Радою з МСФЗ у 2001 
році. З 1 січня 2022 року оновлено посилання відповідно до 
якого, покупці повинні посилатися на Концептуальні засади, 
випущені у 2018 році, для визначення того, що складає актив 
чи зобов'язання. 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 МСБО 
(IAS) 37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та 
непередбачені активи" або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 
«Збори», а не на Концептуальні основи фінансової звітності 
2018 року. 

1 січня 2022 
року Дозволено 

Не 
застосовано 
достроково 

Не 
мали 

впливу 

Щорічні поправки 
в МСФЗ (2018-
2020): МСФЗ 

(IFRS) 1 «Перше 
застосування 
Міжнародних 

стандартів 
фінансової 
звітності» 

Пункт D16 (a) МСФЗ 1 надає дочірній організації, яка вперше 
починає застосовувати МСФЗ пізніше, ніж її материнська 
компанія, звільнення щодо оцінки його активів та зобов'язань. 
Виняток, передбачений пунктом D16 (a) IFRS 1, не 
застосовується до компонентів капіталу. Відповідно, до 
внесення поправки до IFRS 1 від дочірньої організації, яка 
вперше застосовувала МСФЗ пізніше, ніж її материнська 
компанія, могли вимагати вести два окремі обліку для 
накопичених курсових різниць, заснованих на різних датах 
переходу на МСФЗ. Поправка до IFRS 1 розширює звільнення, 
передбачене пунктом D16 (a) IFRS 1, на накопичені курсові 
різниці, щоб скоротити витрати для компаній, що вперше 
застосовують МСФЗ. Поправка дозволяє дочірньому 
підприємству, що застосовує IFRS 1: D16 (a) (яке переходить 
на МСФЗ 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. 

1 січня 2022 
року Дозволено 

Не 
застосовано 
достроково 

Не 
мали 

впливу 

Щорічні поправки 
в МСФЗ (2018-
2020): МСФЗ 

(IFRS) 9 
«Фінансові 

інструменти» 

Поправка пояснює, які комісії враховує компанія, коли вона 
застосовує тест «10 відсотків», передбачений пунктом B3.3.6 
IFRS 9 для оцінки того, чи є модифікація фінансового 
інструменту суттєвою і чи слід припиняти визнання 
фінансового зобов'язання. Так, з 1 січня 2022 року при 
визначенні величини виплат комісійної винагороди за 
вирахуванням отриманої комісійної винагороди позичальник 
враховує тільки суми комісійної винагороди, виплата або 
отримання яких провадилися між цим позичальником та 
відповідним кредитором, включаючи комісійну винагороду, 
виплачену від імені один  одного.  
Тобто, комісійна винагорода, що включається в «10-
відсотковий» тест при припиненні визнання фінансових 
зобов'язань, включає тільки винагороду, сплачене між 
позикодавцем і позикоотримувачем, включаючи винагороду, 
сплачену або отриману від інших сторін. 
Якщо заміна одного боргового інструменту на інший або 
модифікація його умов відображається в обліку як його 
погашення, всі понесені витрати або виплачена комісійна 
винагорода визнаються як частина прибутку або збитку від 
погашення відповідного боргового зобов'язання. Якщо заміна 
одного боргового інструменту на інший або модифікація його 
умов не відображається в обліку як погашення, то на суму всіх 
понесених витрат або виплаченої комісійної винагороди 

1 січня 2022 
року Дозволено 

Не 
застосовано 
достроково 

Не 
мали 

впливу 
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31.12.2021 1 
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коригується балансова вартість відповідного боргового 
зобов'язання, і це коригування амортизується протягом строку 
дії модифікованого зобов'язання, що залишився. 

Щорічні поправки 
в МСФЗ (2018-
2020): МСФЗ 

(IFRS) 16 
«Оренда» 

Поправка стосується стимулюючих платежів з оренди. До 
внесення поправок до ілюстративного прикладу 13 як частина 
факторів включалося відшкодування, що стосується 
поліпшень орендованого майна, при цьому в прикладі 
недостатньо чітко було представлений висновок про те, чи 
таке відшкодування відповідатиме визначенню стимулу до 
оренди. Найпростішим виходом з існуючої плутанини Рада 
МСБО прийняла рішення виключити з ілюстративного 
прикладу 13 відшкодування, що стосується поліпшень 
орендованого майна. Відтак, 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.  

Відсутня, 
оскільки 

стосується 
лише 

прикладу 

- 
Не 

застосовано 
достроково 

Не 
мали 

впливу 

Щорічні поправки 
в МСФЗ (2018-
2020): МСФЗ 

(IAS) 41 «Сільське 
господарство» 

Поправка стосується ефекту оподаткування при визначенні 
справедливої вартості. В даний час відповідно до пункту 22 
IAS 41 при визначенні справедливої вартості шляхом 
дисконтування грошових потоків компанії виключають із 
розрахунку грошові потоки з оподаткування. Поправка 
виключає вимогу IAS 41:22, яка вказує, що грошових потоки, 
пов'язані з оподаткуванням, не включаються до розрахунків 
справедливої вартості біологічних активів. Поправка 
приводить IAS 41 до відповідності IFRS 13.   
З 1 січня 2022 року вимогу про виключення податкових 
потоків коштів при оцінці справедливої вартості пункту 22 
IAS 41 скасовано.  

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 

• «урегулювання» визначається як погашення зобов'язань 
грошовими коштами, іншими ресурсами, що 
представляють собою економічні вигоди, або власними 
дольовими інструментами, які класифікуються як 
капітал. 

01 січня 2023 
року Дозволено 

Не 
застосовано 
достроково 

Не 
мали 

впливу 

МСБО 1 «Подання 
фінансової 
звітності»,  
Практичні 

рекомендації 
(IFRS PS) 2 

«Формування 
суджень про 
суттєвість» 

Поправки  включають: 
Заміна вимог до компаній розкривати свої «основні 
положення» облікової політики (significant accounting policies) 
вимогою розкривати «суттєві положення» облікової політики 
(material accounting policies); і 
Додавання керівництва про те, як компаніям слід 
застосовувати концепцію суттєвості при прийнятті рішень 
щодо розкриття облікової політики. 
Інформація про облікову політику є суттєвою, якщо, 
розглядаючи разом з іншою інформацією, включеною до 
фінансової звітності, вона за обґрунтованими очікуваннями 

01 січня 2023 
року Дозволено 

Не 
застосовано 
достроково 

Не 
мали 

впливу 



ВПФ «Фармацевтичний» ЄДРПОУ 33262460 
в тис. грн. 

________________________________________________________________________________ 

16 

МСФЗ та правки 
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звітності за 

рік, що 
закінчився 

31.12.2021 1 

Вплив 
поправ

ок2 

могла б вплинути на рішення, які основні користувачі 
фінансової звітності загального призначення роблять на основі 
цієї звітності.  
Хоча операція, інша подія або умова, з якою пов'язана 
інформація про облікову політику, може бути суттєвою (сама 
по собі), це не обов'язково означає, що відповідна інформація 
про облікову політику є суттєвою для фінансової звітності.  
Розкриття несуттєвої інформації про облікову політику може 
бути прийнятним, хоч і не вимагається.   
 

МСБО 8 «Облікові 
політики, зміни в 
облікових оцінках 

та помилки» 

До появи цих поправок, МСФЗ (IAS) 8 включав визначення 
облікової політики та визначення зміни у бухгалтерських 
оцінках . Поєднання визначення одного поняття (облікова 
політика) з іншим визначенням змін (зміна у бухгалтерських 
оцінках) приховує різницю між обома поняттями. 
Щоб зробити цю відмінність більш ясною, Рада з МСФЗ 
вирішила замінити визначення зміни у бухгалтерських 
оцінках визначенням бухгалтерських оцінок.  
Поправки замінюють визначення змін у бухгалтерських 
оцінках визначенням бухгалтерських оцінок. Згідно з новим 
визначенням, бухгалтерські оцінки - це «грошові суми у 
фінансовій звітності, оцінка яких пов'язана з невизначеністю» 
(monetary amounts in financial statements that are subject to 
measurement uncertainty). 
Компанія  здійснює бухгалтерську оцінку задля досягнення 
мети, поставленої в облікової політиці. Виконання 
бухгалтерських оцінок включає використання суджень чи 
припущень з урахуванням останньої доступної надійної 
інформації. 
Ефекти зміни вихідних даних або методу оцінки, 
використаних для виконання бухгалтерської оцінки, є змінами 
в бухгалтерських оцінках, якщо вони не є результатом 
виправлення помилок попереднього періоду.   

1 січня 2023 
року Дозволено 

Не 
застосовано 
достроково 

Не 
мали 

впливу 

МСБО 12 
«Податки на 
прибуток» 

Операція, яка не є об'єднанням бізнесів, може призвести до 
початкового визнання активу та зобов'язання та на момент її 
здійснення не впливати ні на бухгалтерський прибуток, ні на 
оподатковуваний прибуток. Наприклад, на дату початку 
оренди орендар, як правило, визнає зобов'язання з оренди та 
включає ту саму суму у початкову вартість активу у формі 
права користування. Залежно від застосовного податкового 
законодавства при первісному визнанні активу та зобов'язання 
щодо такої операції можуть виникнути рівновеликі 
оподатковувані та тимчасові різниці, що віднімаються. 
Звільнення, передбачене пунктами 15 і 24, не застосовується 
до таких тимчасових різниць, і тому організація визнає 
відкладене податкове зобов'язання та актив, що виникло. 
Компанія, що застосовує поправку вперше, має на дату 
початку самого раннього з представлених порівняльних 
періодів: 
(a) визнати відстрочений податковий актив – тією мірою, в 
якій є ймовірним наявність у майбутньому оподатковуваного 
прибутку, проти якого можна зарахувати цю від'ємну 
тимчасову різницю, 
відкладене податкове зобов'язання щодо всіх тимчасових 
різниць, що віднімаються та оподатковуються, пов'язаних: 
(i) з активами у формі права користування та зобов'язаннями з 
оренди; і 
(ii) з визнаними зобов'язаннями щодо виведення об'єктів з 
експлуатації, відновлення навколишнього середовища та 
аналогічними зобов'язаннями та із сумами цих зобов'язань, 
включених до первісної вартості відповідного активу; 
(b) визнати сумарний ефект первинного застосування цих 
поправок як коригування вступного сальдо нерозподіленого 
прибутку (або іншого компонента власного капіталу, залежно 
від ситуації) на зазначену дату. 

1 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 

1 січня 2023 
року Дозволено 

Не 
застосовано 
достроково 

Не 
мали 

впливу 
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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 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 

МСФЗ (IFRS) 10 
"Консолідована 

фінансова 
звітність" та 

МСБО (IAS) 28 
"Інвестиції в 

асоційовані та 
спільні 

підприємства" 
«Продаж або 

внесок активів у 
угодах між 

інвестором та його 
асоційованою 

організацією чи 
спільним 

підприємством» 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28 
застосовуються до випадків продажу або внеску активів між 
інвестором та 
його асоційованою організацією чи спільним підприємством. 
Зокрема, поправки роз'яснюють, що прибутки або збитки від 
втрати контролю над дочірньою організацією, яка не є 
бізнесом, в угоді з асоційованою організацією або спільним 
підприємством, які враховуються методом участі в капіталі, 
визнаються у складі прибутків або збитків материнської 
компанії лише у частці інших непов'язаних інвесторів у цій 
асоційованій організації чи спільному підприємстві. 
Аналогічно, прибутки чи збитки від переоцінки до 
справедливої вартості решти частки в колишній дочірній 
організації (яка класифікується як інвестиція в асоційовану 
організацію або спільне підприємство і враховується методом 
участі в капіталі) визнаються колишньою материнською 
компанією тільки в частці незв'язаних інвесторів у нову 
асоційовану організацію або спільне підприємство. 

Дата набуття 
чинності має 

бути 
визначена 

Радою 
МСФЗ 

Дозволено 
Не 

застосовано 
достроково 

Не 
мали 

впливу 

 
Концепція діяльності керівництва в інтересах власників 
       Незважаючи на ускладнення умов ведення бізнесу у зв’язку із запровадженням обмежувальних 
карантинних заходів, нестабільну економічну та політичну ситуацію в країні, у звітному періоді динаміка 
показників та результатів поточної і фінансово-господарської діяльності Фонду є позитивною, що свідчить про 
ефективність системи менеджменту керівництва Компанії в цілому та дієвість системи управління ризиками 
зокрема.  

Впродовж звітного 2021 року вартість чистих активі Фонду зросла з 165 094 тис. грн. (станом на 31.12.2020) 
до 186 866 тис. грн. (станом на 31.12.2021), або на 13,19 %, а прибуток Фонду станом на 31.12.2021 склав 11 415 
тис. грн. (порівняно з прибутком станом на 31.12.2020 в сумі 16 835 тис. грн.). В структурі грошових 
надходжень Фонду у звітному періоді зросла частка надходжень від інвестиційної діяльності, від внесків 
учасників фонду. Отримані результати та досягнення дають підстави керівництву Компанії оцінювати Фонд 
здатним генерувати у майбутньому чисті грошові надходження, достатні для забезпечення належного рівня 
ліквідності та платоспроможності. 
 
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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Вплив Російської агресії та введенням воєнного стану в Україні 
З ранку 24 лютого 2022 року Україна почала жити по новому – в стані війни, і це було несподіваним для 

кожного, в тому числі для підприємств і підприємців. З цієї дати Президентом оголошено воєнний стан 
Указом № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Торгово-промислова палата України 
підтвердила, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, 
невідворотними, тобто форс-мажорними. І в цих обставинах зараз живе і працює Україна. Хтось переїхав у 
інші безпечні області, хтось залишив Україну і опинився за кордоном, але дуже багато підприємств і 
підприємців не припинили своєї діяльності. Так, певною мірою вони скоротили об’єми та обсяги, але 
продовжують працювати і це забезпечує життєдіяльність країни. На нових моментах оподаткування, 
бухгалтерського обліку та звітуванні. 

Загальний ризик для операцій 
     Безпосередніми наслідками зовнішньої військової агресії є погіршення економічного середовища та 
поглиблення економіко-політичної невизначеності. Це принаймні може призвести до зменшення доходів та 
грошових потоків суб'єктів господарювання. Для низки підприємств ці питання є ще гострішими, адже ведення 
діяльності на окремих територіях є або вкрай ризиковим, або й зовсім неможливим. У зв'язку із цим 
актуалізуються питання щодо здатності підприємств виконувати свої поточні зобов'язання, дотримуватися 
кредитних графіків й у цілому продовжувати своє функціонування. 
     Війна може вплинути на здатність уповноважених осіб забезпечити організацію бухгалтерського обліку та 
фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій. Економічні наслідки війни можуть вплинути на 
бухгалтерській облік та звітність компаній або груп. Вплив залежить від таких чинників як: залежність від 
російського чи білоруського ринків; наявність дочірніх компаній або активів в Росії, Білорусі або в зоні 
бойових дій; пов’язаність з особами, що перебувають під санкціями. Цей вплив потрібно регулярно 
переглядати, оскільки подальший розвиток, тривалість та вплив війни неможливо передбачити. 

Початок війни Росії проти України вносить велику невизначеність щодо подальшого розвитку бізнесу. 
Тим не менш, на сьогоднішній день відбувається поступове відновлення діяльності на територіях, де бойові дії 
не відбувались або не були занадто руйнівними і критична інфраструктура не зазнала великих ушкоджень. 
Багато бізнесів провадять релокацію в більш безпечні і не зачеплені війною регіони країни. Таким чином, вплив 
війни на бізнес залежить від розвитку подій на фронтах. 

Уряд, НБУ, НКЦПФР приймають рішення покликанні мінімізувати негативний вплив наслідків військової 
агресії Російської Федерації проти України та сприяти стабільності економіки і ринків капіталу. Україна 
вперше має перспективу стати членом Європейського союзу, заручившись безпрецедентною підтримкою країн-
партнерів. Вперше з часів Другої світової війни погоджена програма ленд-лізу щодо військової підтримки 
України. Багато аналітиків сходяться у твердженнях, що Україна має великі шанси на перемогу у війні. Тому, 
не дивлячись на активні бойові дії, Україна вже отримує від міжнародної спільноти пропозиції щодо 
відновлення економіки і відбудови інфраструктури. На міжнародному рівні обговорюється новий план 
Маршалла, в якому бажають прийняти участь провідні економіки світу. За деякими оцінками, після війни 
Україна стане однією з найбільш перспективних країн для інвестицій. Це зумовлено не тільки масовим виходом 
міжнародних інвесторів з Росії і Білорусі, через введення руйнівних економічних і політичних санкцій, а й 
потребою відбудови України. Деякі міста будуть побудовані «з нуля». Це дозволить випробувати і застосувати 
на практиці всі новітні технології у будівництві, логістиці, виробництві, медицині, освіті, технологіях та ін., що 
є дуже цікавим для інвесторів. 

Війна з Росією може мати безпосередній вплив на діяльність Фонду, його активи та фінансові показники. 
Тривалість та вплив воєнного стану на дату підготовки цієї фінансові звітності залишаються невизначеними, 
що не дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих наслідків, а також 
їх вплив на фінансовий стан та результати діяльності Фонду в майбутніх періодах. Проведені Фондом заходи 
щодо мінімізації впливу воєнного стану на його діяльність показали готовність продовжувати діяльність в 
умовах невизначеності, спричиненої запровадженням воєнного стану.  

Отже, керівництво вважає Фонд зможе продовжувати подальше здійснення фінансово-господарської 
діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. 
 
Оцінка безперервності діяльності як основи бухгалтерського обліку 

Якщо відбувається будь-яка господарська операція підприємства, вона повинна бути своєчасно відображена 
в бухгалтерському обліку за принципами безперервності і послідовності. Господарська операція за визначенням 
– це дія або подія, що викликає зміну в структурі активів і зобов'язань, власному капіталі підприємства. Дія є 
спрямованим фактом господарського життя, а подія це – несподіваний, непередбачуваний факт господарського 
життя (в якому цим часом ми і перебуваємо). В разі не ведення бухгалтерського обліку на безперервній основі 
певний час відбувається накопичення здійснених господарських операцій, проведення яких потім буде 
тривалим і коштовним, що вкладається в ємний термін – відновлення бухгалтерського обліку.     

Фонд завжди і під час воєнного стану, та навіть  в  разі здійснення незначної кількості операцій не зволікає 
та все ж таки веде бухгалтерський облік, складає та подає фінансову звітність до контролюючих органів, що дає 
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змогу об’єктивно контролювати  активи і зобов’язаннями Фонду в реальному часі.  Оцінку безперервності 
діяльності Фонд  постійно оновлює до дати затвердження фінансової звітності. 
 
Рішення про затвердження фінансової звітності 

Фінансова звітність затверджена до випуску на засіданні Ради Фонду 28.02.2022 року. Ні засновники Фонду, 
ні Рада Фонду, ні Адміністратор Фонду, а 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 річною, тобто період з  01 січня по 
31 грудня 2021  року. 
 
Основні принципи фінансової звітності 

Фінансова звітність за рік 2021 року була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності («МСФЗ»), що діють на 01.01.2021 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. 
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Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у 
прибутку або збитку 

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, Фонд відносить депозити, акції, облігації 
українських підприємств, ОВДП та  дебіторську заборгованість. 

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

від вкладника або які надійшли для вкладника на договірних засадах на визначений строк зберігання чи без 
зазначення такого строку (під відсоток або дохід в іншій формі) і підлягають виплаті вкладнику відповідно до 
законодавства України та умов договору. 

Депозит визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Фонд стає стороною контрактних 
положень щодо цього інструменту. 
Первісна оцінка депозиту здійснюється за його справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює його номінальній 
вартості. Витрати за операцією, навіть якщо вони прямо відносяться до укладання договору про депозит, не 
включаються до первісної оцінки депозиту, а визнаються витратами періоду. 

Подальша оцінка депозитів у національній валюті здійснюється за справедливою вартістю очікуваних 
грошових потоків. 

Вартість очікуваних грошових потоків за депозитом – це теперішня вартість грошових потоків (виплат за 
депозитним договором), які очікуються до отримання відповідно до графіку виплат, дисконтованих за 
депозитними ставками. Справедлива вартість очікуваних грошових потоків відображає нинішні ринкові 
очікування стосовно таких майбутніх грошових потоків. 

У разі зміни справедливої вартості депозитів, що мають місце на звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку 
(збитку) звітного періоду. 
Подальша оцінка депозитів у разі призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації або ухвалення 
НБУ рішення про ліквідацію банківської установи здійснюється в сумі очікуваних надходжень грошових коштів з 
урахуванням ймовірності та строку їх повернення. 
За відсутності ймовірності повернення депозитів визнання їх як активу припиняється і відображається у складі 
збитків звітного періоду. 

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 12.4.1).   
 
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,  державні облігації України, облігації 
місцевих позик, казначейські зобов'язання України, ощадні (депозитні) сертифікати, векселі. 

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 
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інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними на 
різних підставах.  

 Витрати на придбання боргових цінних паперів, що оцінюються в подальшому за справедливою вартістю, 
не включаються до їх первісної вартості при визнанні і визнаються витратами періоду. Подальша оцінка 
боргових цінних паперів здійснюється за справедливою вартістю. Ринкова вартість належних Фонду боргових 
цінних паперів оцінюється за офіційним біржовим курсом організатора торгів на дату оцінки. Якщо боргові 
цінні папери мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, під час розрахунку вартості активів такі 
інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього боргового цінного паперу або, за 
відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За умови відсутності свідчень на 
користь протилежного положення ринок, на якому Фонд зазвичай здійснює операцію продажу активу, 
приймається за основний або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок.  

Ринкова вартість боргових цінних паперів, що не мають обігу на організованому ринку або щодо яких 
організатори торгів не встановили біржовий курс. 
 

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. 

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

складі зобов’язань окремим розділом. 
 

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.,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. 

        
Умовні зобов'язання та умовні активи 

Фонд не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Фонду. Інформація про умовне 
зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є 
віддаленою. Фонд не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли 
надходження економічних вигід є ймовірним. 
    
Події після дати балансу 

Фонд коригує показники фінансової звітності у разі якщо події після звітної дати є такими, що коригування 
показників являється необхідним. Події після звітної дати, які потребують коригування показників фінансової 
звітності, пов’язані з підтвердженням або спростуванням обставин, існуючих на звітну дату, а також оцінок і 
суджень керівництва, здійснених в умовах невизначеності й неповноти інформації станом на звітну дату. 

Відповідно, Фонд розкриває характер таких подій й оцінку їх фінансових наслідків або констатує 
неможливість такої для кожної суттєвої категорії не коригованих подій, що відбулись після звітної дати.    
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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 

     Успішний розвиток суспільно-економічних трансформацій у країнах, яким вдалося за відносно 
короткий час перейти від стагнації чи депресії до високих темпів розвитку економіки, значною мірою 
залежить від того, наскільки правильно були визначені пріоритети розвитку та наскільки послідовно й 
ефективно ці пріоритети реалізовувалися правлячою елітою. Український шлях у цьому контексті виглядає 
досить складним і суперечливим. Сьогодні є підстави стверджувати, що в Україні найсильніший 
економічний шок, а з тим і глибоке падіння, були зумовлені російською агресією, яка почалася у 2014р. і 
триває (хоча в меншому масштабі) донині. Унаслідок агресії країна втратила значний гуманітарний та 
економічний потенціали, що визначалося втратами людських життів, руйнуванням економічних і соціальних 
зв’язків. Тому аналізувати результати економічного розвитку країни в останні вісім років необхідно з 
урахуванням принаймні безпосередніх втрат, спричинених агресією. 

Оскільки навряд чи варто сподіватися на швидке розв’язання російсько-українського конфлікту, 
відновлення територіальної цілісності України та економіки окупованих регіонів, рівень економічної 
динаміки доречно вимірювати, зважаючи на сьогоднішній потенціал країни. 

Не встигла Україна належно адаптуватися до втрат, спричинених російською агресією, як знову попала 
під негативний тиск глобальних чинників. Коронавірусна COVID-19  криза, що охопила всю планету у 
2020р., продемонструвала слабкість і неготовність країн світу до узгодженої протидії глобальним викликам. 
Україна знову виявилася враженою черговим соціально-економічним шоком, значною мірою зумовленим не 
лише глобальними негараздами, але й слабкістю вітчизняного державного управління. 

Існують ризики щодо залучення коштів для фінансування дефіциту держбюджету. Насамперед, це 
стосується залучень на внутрішньому ринку, що пов'язане з низькою активністю нерезидентів з придбання 
ОВДП. 
На сучасному етапі розвитку економіки нашої країни підприємства здійснюють свою діяльність під великим 
впливом зовнішніх факторів. Сучасне зовнішнє середовище має визначальнии вплив на результативність 
діяльності підприємств. Зокрема, у розвинених країнах вплив внутрішніх чинників становить дві третини, а 
зовнішніх –одна третина. Для України ситуація дещо інша, зовнішнім факторам належить вагоміше значення. 
Зовнішнє оточення підприємства може бути охарактеризовано такими рисами, як: складність, мінливість, 
взаємозалежність, невизначеність. 

   Протягом 2021 року вплив на оцінку фінансових інструментів, що 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 спалохом короновірусу 
COVID-19, компанія не має практичної можливості точно та надійно оцінити кількісний вплив зазначених подій 
на фінансовий стан і фінансові результати діяльності в 2021 році. В теперішній час компанія уважно слідкує за 
фінансовими наслідками, викликаними зазначеними подіями.. 

    У зв’язку з цим неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на 
фінансовий стан Товариства. У результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції та 
можливість збереження вартості його активів. Ця фінансова звітність не включає жодних коригувань, які 
можуть виникнути в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони 
стануть відомі та зможуть бути оцінені. 
 Підвищення боргового навантаження в період економічної кризи економічної кризи – закономірне явище. У 
2021-му  Україна має виплатити 585,13 млрд. грн., у тому числі зовнішнім кредиторам  близько 5,72 $. У зв’язку з 
неможливістю розрахуватися з боргами на порядку денному може постати реструктизація держборгу. Це 
обернеться негативними наслідками : девальвація гривні, зростання інфляції, скорочення доходів громадян, 
падіння інвестицій. 
       На звітну дату неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації та наслідків 
пандемії на  ліквідність, дохід, стабільність та інші показники діяльності Фонду.  
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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. 
 

5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості 
 

5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю 
Фонд здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто такі 

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

Класи 
активів та 

зобов’язань, 
оцінених за 

справедливою 
вартістю 

 
Методики оцінювання 

Метод оцінки 
(ринковий, дохідний, 

витратний) 

 
Вихідні дані 

Грошові кошти  Первісна та подальша оцінка грошових 
здійснюється за справедливою вартістю, яка 
дорівнює їх номінальній вартості 

Ринковий Офіційні курси НБУ 

Депозити 
(крім депозитів 
до запитання) 

Первісна оцінка депозиту здійснюється за 
його справедливою вартістю, яка зазвичай 
дорівнює його номінальній вартості. Подальша 

Дохідний 
(дисконтування 
грошових потоків) 

Ставки за депозитами, 
ефективні ставки за 
депозитними договорами 
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оцінка депозитів у національній валюті 
здійснюється за справедливою вартістю 
очікуваних грошових потоків 

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 
заборгованість 

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;  
- 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 

2020  2021 2020  2021 2020  2021 2020  2021 

Дата оцінки 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 
Фінансові 
інвестиції  

99 996 133 910 4 818 - – - 104 814 133 910 

Грошові кошти    60 596 53 458   60 596 53 458 
 

5.4. Переміщення між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої вартості 
 За 2021 року та в попередньому 2020 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 2021: 
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Класи активів, 

оцінених за 
справедливою 

вартістю  

Залишки станом 
на 01.01.2021 р. 

Придбання 
(продажі) 

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

збитки визнані  

Залишки станом на 
31.12.2021 р. 

 

Облігації ( 1 рівень 
ієрархії справедливої 
вартості) 

99 996 38 463 -4549 (переоцінка 
справедливої 

вартості ) 

133 910 

Акції українських 
емітентів 
( 2 рівень ієрархії 
справедливої вартості) 

4 818 -4 818 - - 

ВСЬОГО: 104 814 33 645 -4549 133 910 

 
В звітному періоді 2021 року Фондом для визначення справедливої вартості фінансових інвестицій, а саме :     

- облігацій внутрішньої державної позики, облігації місцевих позик і облігацій підприємств українських 
емітентів використовувався мінімальний біржовий курс на дату розрахунку згідно даних організаторів торгівлі; 

- 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. В березні 2021 року акції ПАТ "НВЦ "Борщагівський хіміко-
фармацевтичний завод" були продані. 
  

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  2021  року для оцінки справедливої вартості чистих активів, віднесених до 1-2-го рівня ієрархії 
справедливої вартості станом на 31.12.2021, 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  

Справедлива 
вартість 
активів 

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 

68 486 Ринковий 
Відсоток зміни 
вартості чистих 

активі за рік 
-4,71% -3 224 

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

9 476 Ринковий 
Відсоток зміни 
вартості чистих 

активі за рік 
-3,51% -333 

Облігації 
українських 
емітентів 

55 948 Ринковий 
Відсоток зміни 
вартості чистих 

активі за рік 
-1,77% -992 

 
 
 
 
 

https://stockmarket.gov.ua/db/trade/?page=1
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Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю 
 
 Балансова вартість Справедлива вартість 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 
1 2 3 4 5 

Фінансові інвестиції 133 910 104 814 133 910 104 814 

Дебіторська заборгованість - - - - 
Грошові кошти  53 458 60 596 53 458 60 596 

Кредиторська заборгованість 690 609 690 609 

      
      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.  
 

6. Розкриття інформації про фінансові результати 
 

6.1.  Адміністративні витрати 
 

 2021 рік 2020 рік  
Винагорода за послуги з адміністрування 2 103 1 796 
Винагорода за послуги  з управління активами 5 258 4 489 
Винагорода за послуги  зберігача 438 374 
Винагорода за послуги  аудитора 37 44 
Винагорода за послуги  торговця ЦП 22 15 
Всього: 7 858 6 718 

 
6.2. Інші фінансові доходи 
 

 2021 рік 2020 рік  
Дохід від боргових цінних паперів 17 492 13 180 
Відсотки отримані від розміщення коштів на депозитних рахунках  6 205 11 216 
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку 7 6 
 Дивіденди 118 - 
Всього: 23 822 24 402 

 
       6.3. Інші доходи 

 
 2021 рік 2020 рік  
Доходи від дооцінки фінансових інвестицій  20 058 14 094 
Всього: 20 058 14 094 

 
6.5. Інші витрати 
 

 2021 рік 2020 рік  
Втрати від уцінки цінних паперів 20 607 14 943 
Витрати від зміни вартості фінансових інструментів 11 415 16 835 
Всього: 36 022 31 778 
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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 

31.12.2021 

Частка в 
загальній 

балансовій 
вартості 

активів, % 

31.12.2020  

Частка в 
загальній 

балансовій 
вартості 

активів, % 
Цінні папери, погашення та отримання доходу, 

за якими гарантовано КМУ 68 486 36,52 54 575 32,94 
 

Акції українських емітентів  - - 4 818 2,91 
Цінні папери, дохід за якими гарантовано 

місцевими радами відповідно до законодавства 9 476 5,05 22 368 13,50 

Облігації підприємств, емітентами яких є 
резиденти України 55 948 29,83 23 053 13,91 

      ВСЬОГО : 133 910 71,40 104 814 63,26 
 

Фонд здійснює облік фінансових інвестицій за справедливою вартістю: 
 

Назва активу 
31.12.2021 31.12.2020 

Відсоток 
володіння 

Балансова 
вартість  

Частка в 
загальній 

балансовій 
вартості 

активів (%) 

Відсоток 
володіння 

Балансова 
вартість  

Частка в 
загальній 

балансовій 
вартості 

активів (%) 

1. Облігації українських емітентів       
ТОВ "Манівео швидка фінансова 
допомога" UA5000005513 

4 8 229 4,39 - - - 

ТОВ "РУШ" UA4000200380 2,88 8 766 4,67 7,2 7 392 4,46 
ПАТ "Укрпошта" UA4000199368 3,75 7 839 4,18 - - - 

ПАТ "Укрпошта" UA4000199350    3,75 8 237 4,97 
ТОВ "Еска Капітал" UA5000004953 13,72 6 879 3,67 - - - 

АТ "Таскомбанк" UA4000203855 7,30 7 414 3,95 7,3 7 425 4,48 
ТОВ «СС ЛОУН» 8,24 8 560 4,56 - - - 
ТОВ "Альфа-Лізинг-
Україна"UA5000004250 

8,16 8 260 4,40 - - - 

ПАТ "Укртелеком" UA4000179428 - - - 1,6 6504 4,09 

2. Облігації місцевих позик       

Харківська міська рада UA4000204770 2,40 6 183 3,30 2,4 6 278 3,79 

Харківська міська рада UA4000208052 0,50 1 284 0,68 0,5 1 292 0,78 

Львівська міська рада UA4000206312 0,65 2 009 1,07 0,648 2 048 1,24 

Львівська міська рада UA4000201354 - - - 2,36 5 238 3,16 

Івано-Франківська міська рада 
UA4000202329 

- - - 7,36 7 513 4,53 

3. Облігації внутрішніх державних  
позик 

      

ОВДП UA4000207880 0,09 16 136 8,60 - - - 

ОВДП UA4000203723    0,05 4 972 3,00 

ОВДП UA4000206460 0,12 13 194 7,03 0,13 13 273 8,01 
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ОВДП UA4000204150 0,05 20 450 10,90 0,045 21 524 12,99 

ОВДП UA4000207518 0,27 13 257 7,07 0,38 14 806 8,94 

ОВДП UA4000218531 0,13 5 449 2,91 - - - 

4. Акції українських емітентів       

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

- - - 0,45 4 818 2,91 

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

звітності відсотків за депозитними вкладами. 

 31.12.2021 
Частка в загальній 

балансовій 
вартості активів, % 

31.12.2020 
Частка в загальній 

балансовій 
вартості активів, % 

Поточна дебіторська 
заборгованість з нарахованих 
доходів 

188 
 

0,10 293 
0,17 

ВСЬОГО : 188 0,10 293 0,17 
 
7.3. Грошові кошти 
 
Сума  залишків на рахунках підтверджена виписками банків станом на останній операційний день у банку  

на 31 грудня 2021 році. 

 

Строк  
погашення 
депозитів 31.12.2021 

Частка в 
загальній 

балансовій 
вартості 

активів, % 

31.12.2020 

Частка в 
загальній 

балансовій 
вартості 

активів, % 
Грошові кошти на поточному 

рахунку  
- 458  

0,24 141  
0,09 

Грошові кошти на депозитних 
рахунках, всього : 

- 53 000  60 455  

ПАТ АБ «Південний» (Код МФО 
328209) 

 -  1 0 

АТ «Альфа-Банк» (Код МФО 
300346) 

03 лютого 
2023 року 

18 400 9,81 16 000 9,66 

АТ «Мегабанк» (Код МФО 
516290) 

08 грудня 
2022 року 

17 000 9,06 16 470 9,94 

АТ «Ідея Банк» (Код МФО 
336310) 

01 грудня 
2022 року 

17 600 9,38 16 033 9,68 

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

07 травня 
2021 року 

-  11 951 7,21 

Всього:  53 458 28,49 60 596 36,58 
  

Грошові кошти  Фонду  не обмежені у використані. 
Всі грошові кошти Фонду знаходяться в банківських установах з кредитним рейтингом інвестиційного 

рівня (зазначено в примітці 12.4.1) 
 

8. Розкриття інформації про поточні зобов’язання 
 

Кредиторська заборгованість за розрахунками : 31.12.2021 31.12.2020  
Заборгованість за послуги з адміністрування 186 164 

Заборгованість за послуги з управління активами  
 (з пов’язаною особою) 465 411 

Заборгованість за послуги зберігачу 39 34 
Всього   : 690 609 
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9. Інформація про чисту вартість активів (ЧВА) 

 
Розмір чистої вартості активів  Фонду на кінець дня 31.12.2021 р. становить 186 866 тис. грн. За 2021 рік 

розмір чистої вартості активів збільшився на 21 772 тис. грн. відносно розміру чистої вартості активів  на 
початок року  2021 року. 
 

 31.12.2021 31.12.2020 
Чиста вартість активів  186 866 165 094 

 
   

10. Звіт про рух грошових коштів 
 

 Звіт про грошових коштів за 2021 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 2021 рік становить – 8174тис грн. (від’ємне   
значення). 

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за 2021 рік становить – 9724  тис. грн. (від’ємне 
значення) 

Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності за 2021 рік становить – 10760 тис. грн. (позитивне 
значення) 

Результатом чистого руху коштів від діяльності Фонду за 2021 рік – 7138 тис. грн. (від’ємне   значення). 
 
 

11. Звіт про зміни в  капіталі 
 

За даними Балансу власний капітал Фонду станом на 31 грудня 2021 року відсутній, оскільки зобов’язання 
Фонду перед його учасниками, збільшені на суму інвестиційного прибутку, отриманого за 2021 рік, наведені в 
балансі в розділі V Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду.  
      Нерозподілений прибуток (збиток) Фонду станом на 31 грудня 2021 року в балансі не відображається, 
оскільки фінансовий результат, отриманий від діяльності за 2021 рік віднесений на збільшення зобов’язань 
Фонду перед його учасниками, які станом на 31 грудня 2021 року складають 11 415 тис. грн.   
      Станом на 31.12.2020 нерозподілений прибуток  від інвестування склав 16 835тис. 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; 
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Інформація щодо пов’язаних осіб на 31.12.2020р. - 31.12.2021р. наведена в таблиці нижче: 

 
 Відомості про засновників Фонду  

№ 
з/п 

Повне найменування 
юридичних осіб-

засновників або П.І.Б. 
фізичної особи - 

засновника 

Код за ЄДРПОУ юридичних 
осіб-засновників або П.І.Б. 

фізичної особи - засновника 

Місцезнаходження 
юридичних осіб – 

засновників або дата 
народження П.І.Б. фізичної 

особи - засновника 

Частка 
засновників в 
статутному 
капіталі, % 

1 Юридичні особи - - - 
 

1.1. 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
«Агрокомплект» 

 
05476925 

Україна, 01054, м. Київ, вул. 
В'ячеслава Липинського, буд. 

12, оф. 4 

 
0,00 

1.2. Товариство з обмеженою 
відповідальністю  
«Гарантія-Реєстр» 

35756332 Україна, 03134, м. Київ, вул. 
Миру, буд. 17 

0,00 

2 Фізичні особи - - - 
 Усього: - - 0,00 

 
Відомості про юридичних осіб, які контролюються засновниками Фонду  

№ 
з/п 

Повне 
найменування 

юридичної 
особи або П.І.Б. 
фізичної особи 

засновника 

Код за ЄДРПОУ 
юридичної 
особи, яка 

контролюється 
засновником 

Повне 
найменування 

юридичної 
особи, яка 

контролюється 
засновником 

Символ 
юридичної 
особи, яка 

контролюється 
засновником 

Місцезнаходження 
юридичної особи, 
яка контролюється 

засновником 

Частка в 
статутному 

капіталі 
юридичної 
особи, яка 

контролюється 
засновником 

- - - - - - - 
 

 Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – 
засновниками Фонду  

№ 
з/п 

Повне 
найменування 

юридичної особи 
засновника 

Код за ЄДРПОУ 
юридичної особи або 

дата народження 
фізичної особи, що 

здійснює контроль за 
засновником 

Повне найменування 
юридичної особи або 

прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи, що здійснює 
контроль за 

засновником 

Місцезнаходження 
юридичної особи, що 
здійснює контроль за 

засновником 

Частка у 
статутному 

капіталі 
засновника, % 

 
1.1. 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Агрокомплект» 

 
01.07.1973 

 
Ржепецька Ірина 

Миколаївна 

- 99,192 

1.2. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю  
«Гарантія-Реєстр» 

04.06.1984 Довбня Денис 
Анатолійович 

- 100,00 

 
Інформація про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Фонду 

№ 
з/п 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 
особи - кінцевого 
бенефіціарного 

власника 
(контролера)  

Ідентифікаційни
й код юридичної 
особи, через яку 

існує 
пов'язаність 

Повне 
найменування 

юридичної особи, 
через яку існує 

пов'язаність 

Місцезнаходження 
юридичної особи, 

через яку існує 
пов'язаність 

Частка в 
статутному 

капіталі 
юридичної 

особи, через 
яку існує 

пов'язаність, % 
1.1. Кінцеві 

бенефіціарні 
власники відсутні 
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Інформація про членів ради Фонду 

№ з/п Посада в раді фонду П.І.Б. Частка в статутному капіталі, % 

1. Голова Ради Фонду Здаревська Юлія Михайлівна 0,00 
2. Член Ради Фонду Артеменко Тетяна Федорівна 0,00 

3. Член Ради Фонду Голобородько Олег Борисович 0,00 
4. Член Ради Фонду Сова Марія Євгенівна 0,00 
5. Член Ради Фонду Зелинський Антон Олександрович 0,00 

 
Інформація про компанію з управління активами Фонду, адміністратора Фонду 

№ 
з/п 

Ідентифікаційни
й код юридичної 

особи, що 
здійснює 

управління 
активами/адмініс

трування 

Вид діяльності Повне найменування 
юридичної особи, що 
здійснює управління 

активами/адміністрування 

Місцезнаходження 
юридичної особи  

Частка в 
статутном

у 
капіталі, 

% 

1.1. 33238312 Управління 
активами/адмін

істрування 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

«Компанія з управління 
активами «Гарантія-

Інвест» 

Україна, м. Київ, вул. 
В'ячеслава Липинського, 

буд. 12, оф.1, індекс 
01054 

0,00 

 
Інформація про керівника компанії з управління активами Фонду, керівника адміністратора Фонду, керівників 

засновників Фонду 
№ 
з/п 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 
керівника  

Ідентифікаційни
й код юридичної 
особи, щодо якої 

існує 
пов'язаність 

Повне 
найменування 

юридичної особи, 
щодо якої існує 

пов'язаність 

Місцезнаходження 
юридичної особи, 
щодо якої існує 

пов'язаність 

Частка в 
статутном
у капіталі 
Фонду, % 

Посада у 
пов'язаній 

особі 

1.1. Зелинський 
Антон 

Олександрович 

33238312 Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Компанія з 
управління 

активами «Гарантія-
Інвест» 

Україна, м. Київ, 
вул. В'ячеслава 

Липинського, буд. 
12, оф.1, індекс 

01054 

0,00 Директор 

1.2. Ганін Едуард 
Анатолійович 

05476925 Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Агрокомплект» 

Україна, 01054, м. 
Київ, вул. 
В'ячеслава 

Липинського, буд. 
12, оф. 4 

0,00 Директор 

1.3. Довбня Денис 
Анатолійович 

35756332 Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю  
«Гарантія-Реєстр» 

Україна, 03134, м. 
Київ, вул. Миру, 

буд. 17 

0,00 Директор 

 
 

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  2021 та 2020 років ВПФ «Фармацевтичний» мав такі операції з пов’язаними особами: 
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 2021 2020 

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) 

7 361 7 858 6 285 6718 

Поточна кредиторська заборгованість 651 690 575 609 

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

     Основна мета управління фінансовими ризиками – мінімізація пов’язаних з ними фінансових втрат. 
Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення 
між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових 
зобов’язань. Передумовою оптимізації структури капіталу є розрахунок ефекту фінансового левериджу. 
Оптимізація портфеля боргових зобов’язань досягається на підставі диверсифікації, максимізації рівня 
показника дюрації (середньозваженого строку непогашеної заборгованості), мінімізації платежів за 
користування позичковим капіталом. Система управління ризиками включає наступні завдання: 

ідентифікацію – процес встановлення переліку основних видів фінансових ризиків, що притаманні 
діяльності підприємства. 

оцінку ризиків – відображення наслідків впливу ризиків та ймовірності їх настання в кількісному виразі; 
нейтралізацію ризиків – вжиття відповідних заходів щодо зменшення ймовірності настання ризиків і 

зменшення наслідків їх впливу. 
Ідентифікація фінансових ризиків є необхідною передумовою оцінки їх рівня. 
Інструментом нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду 

фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. 
Диверсифікація – один зі способів мінімізації фінансових ризиків, який полягає в розподілі ризиків шляхом 

розширення об’єктів капіталовкладень, асортименту товарів і послуг, фінансових інструментів. Диверсифікація 
активів здійснюватися шляхом розподілу значної їх частини між найбільш ліквідними, безпечними і 
прибутковими категоріями. 

  Головним джерелом ризику для фінансового ринку залишається загальний рівень корупції, діяльність 
правоохоронних органів та судової системи . Найбільшу кількість оцінок за рівнями «дуже високий» та 
«високий» отримав фактор «Загальний рівень корупції, діяльність правоохоронних органів та судової системи». 
Також високим рівнем ризику за оцінками характеризується фактор «Стан співпраці з міжнародними 
фінансовими організаціями». Крім того, вважають високим або дуже високим рівень ризику за фактором 
«Війна з Росією (воєнні дії на сході України)». Значущими з погляду учасників фінансового ринку також є 
ризики, пов’язані з динамікою припливу в Україну  іноземного капіталу, а також з якістю законодавства та 
податкової системи. 

 Проте основними ризиками щодо стійкості для бізнесу України в найближчій перспективі є кризові явища, 
пов’язані з черговою хвилею коронавірусу, що розгортається у світі, а також рівнем вакцинації. Це може 
спровокувати погіршення макроекономічної ситуації, в тому числі, коливання обмінного курсу гривні й падіння 
доходів .  

 Все більшої вагомості набувають дослідження стану і тенденцій впливу гострої респіраторної хвороби 
Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на економічну ситуацію і визначення соціально-
економічних наслідків. Українська економіка у сучасних реаліях та наявних економічних проблем зазнає 
серйозних збитків, які продовжують наростати та мають підлягати систематичному моніторингу для 
визначення можливостей їх подолання.  

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. 
       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. 
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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. 
 

Кредитна якість непрострочених і незнецінених фінансових активів можна оцінити виходячи з кредитних 
рейтингів (при наявності), що присвоюються незалежними агентствами, або інформації про 
кредитоспроможності контрагента : 

  Інвестиційний 
рейтинг 

Неінвестиційний 
рейтинг Без рейтингу  Всього 

На 31.12.2021 
 

      

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 458 - - 458 

Депозити до 1 року 53 000 - - 53 000 

Цінні папери, погашення та 
отримання доходу за якими 
гарантовано КМУ 

68 486 - - 68 486 

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

9 476 - - 9 476 

 Облігації українських 
емітентів 55 948 - - 55 948 

На 31.12.2020 
 

    
 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 141 - - 141 

Депозити до 1 року 60 455 - - 60 455 

Цінні папери, погашення та 
отримання доходу за якими 
гарантовано КМУ 

54 575 - - 54 575 

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

22 368 - - 22 368 

Акції українських емітентів 4 818 - 
 

4 818 

 Облігації українських 
емітентів 23 053 - - 23 053 
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Щодо облігацій внутрішньої державної позики 

Станом на 31 грудня 2021  року в наявності у Фонду є облігації внутрішньої державної позики загальною 
номінальною вартістю 68 486 тис грн., частка в загальній балансовій вартості активів  36,52 %.  Данні цінні 
папери мають характеристику довгострокових, короткострокових в національній валюті та мають рейтинг В 
та В3 з прогнозом стабільний.  

Орієнтиром для інвестора щодо ступеня кредитного ризику боргового зобов’язання є кредитний рейтинг. 
На розвинених фондових ринках існує чітка залежність між рівнем кредитного рейтингу та дохідністю  
боргових цінних паперів. Знаючи кредитний рейтинг боргового зобов’язання, завжди можна оцінити 
необхідну за цього ступеня ризику дохідність цінних паперів. 

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. Кредитний рейтинг оцінка ступеня кредитного 
ризику,що вказує на ймовірність невиконання (непогашення) боргових зобов’язань.     Взаємозв’язок між  
рівнем кредитного рейтингу та дохідністю (або вартістю)  боргового зобов’язання справедливі не лише на в 
теорії але й емпірично доведені на практиці. Причому, за наявності на ринку цінних паперів різних класів 
надійності різниця в ставках дохідності між ними може бути дуже суттєвою. Аналіз ретроспективних 
статистичних даних американського фондового ринку за досить тривалий (близько 50років) період часу, 
проведений західними економістами, свідчить, що в період економічного піднесення різниця ставок 
дохідності між зобов’язаннями інвестиційного та спекулятивного класу скорочується. Проте в умовах спаду 
економіки інвестори не прагнуть до високої дохідності, а намагаються не втратити  зароблені раніше кошти, 
вкладаючи їх в надійні зобов’язання.  

На жаль, не зважаючи на прагнення рейтингових агентств надавати ринку об’єктивну оцінку, кредитний 
рейтинг не може бути абсолютно точним і справедливим, оскільки відображає лише узагальнену  суб’єктивну 
думку спеціалістів рейтингового агентства, що проводить рейтинговий аналіз.  
 
Структура цінних паперів недержавного пенсійного фонду станом на 31 грудня 2021 року: 

 
Вид цінних паперів, міжнародний 

ідентифікаційний № ЦП, найменування емітента 

Загальна 

вартість 

31.12.2021р 

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 

ТОВ «РА 

ІВІ – 

Рейтинг»  

ТОВ 

"РА 

"Експер

т-

Рейтинг

" 

Кредит-

Рейтинг 

НРА 

Рюрик 

ОВДП UA4000206460  
Міністерство фінансів України 

13 194 7.03 uaВ      

ОВДП UA4000207880 
Міністерство фінансів України 

16 136 8.60 uaВ      

ОВДП UA4000204150 
Міністерство фінансів України 

20 450 10.90 uaВ      

ОВДП UA4000218531 
Міністерство фінансів України 

5 449 2.91 uaВ      

ОВДП UA4000207518 
Міністерство фінансів України 

13 257 7.07 uaВ      

 68 486 36,52       
ОВМП UA4000204770 
Харківська міська рада 

6 183 3,30 uaAA      

ОВМП UA4000206312 
Львівська міська рада 

2 009 1,07 uaAA      

ОВМП UA4000208052 
Харківська міська рада 

1 284 0,68 uaAA      

 9 476 5,05       
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Облігація підприємства ТОВ "Манівео 
швидка фінансова допомога" 

8 229 4,39     uaA  

Облігація підприємства UA4000199368 
АТ "Укрпошта" 
 

7 839 4,18      uaAA 

Облігація підприємства UA5000004953 
ТОВ "Еска Капітал" 

6 879 3,67     uaA+  

Облігація підприємства UA4000203855  
АТ "Таскомбанк" 

7 414 3,95     uaAAA  

Облігація підприємства UA5000004250  
ТОВ "Альфа-Лізинг-Україна 

8 260 4,40    uaAA   

Облігація підприємства UA5000006180 
ТОВ «СС ЛОУН» 

8 561 4,56     uaA  

Облігація підприємства UA5000005729 
ТОВ «РУШ»  

8 766 4,67   uaA+    

 55 948 29,83       
Разом 133 910 71,40       

 
Cтруктура цінних паперів недержавного пенсійного фонду станом на 31 грудня 2020 року: 
 

Вид цінних паперів, міжнародний 

ідентифікаційний № ЦП, найменування емітента 

Загальна  

вартість 

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 

Рюри

к 

ОВДП UA4000203723 
Міністерство фінансів України 

4 972 3,00  uaA 
 

    

ОВДП UA40004150  
Міністерство фінансів України 

21 524 12,99  uaA 
 

    

ОВДП UA4000206460  
Міністерство фінансів України 

13 273 8,01  uaA 
 

    

ОВДП UA4000207518  
Міністерство фінансів України 

14 806 8,94  uaA 
 

    

 54 575 32,94       
ОВМП 
UA4000201354 Львівська міська рада 

5 238 3,16 uaAA      

ОВМП UA4000202329 
Івано-Франківська міська рада 

7 513 4,53     uaВВВ 
 

 

ОВМП 
UA4000204770 Харківська міська рада 

6 278 3,79     uaA  

ОВМП 
UA4000206312 Львівська міська рада 

2 048 1,24 uaAA      

ОВМП 
UA4000208052 Харківська міська рада 

1 292 0,78 uaAA      

 22 368 13,50       
Акція проста, UA4000137228 ПАТ НВЦ 
"Борщагівський ХФЗ" 

4 818 2,91       

 4 818 2,91       
Облігація підприємства UA4000203855 АТ 
"Таскомбанк" 

7 425 4,48     uaAА
А 

 

Облігація підприємства UA4000199350 
ПАТ "Укрпошта" 

8 237 4,97      uaA
A/  

Облігація підприємства UA4000200380 
ТОВ "РУШ" 

7 392 4,46   uaA    

 23 053 13,91       
Разом 104 814 63,26       
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Щодо депозитів  

При визначенні рівня кредитного ризику фінансового активу у вигляді депозитів, розміщених на депозитних 
рахунках банків, були враховані, в першу чергу, дані НБУ. Відповідно до цих даних складаються рейтинги 
банків. За даними рейтингу надійності банків, що здійснюється рейтинговими агентствами.  

 Всі грошові кошти Фонду знаходяться в банківських установах з кредитним рейтингом інвестиційного 
рівня. Станом на 31.12.2021 року та 31.12.2020 року депозити Фонду складають: 

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

установи 

Найменування кредитного агентства 
2021 рік 2020 рік  

ПАТ АБ «Південний» (Код МФО 
328209) 

РА «Кредит-Рейтинг»  uaAА - 1 

АТ «Альфа-Банк» (Код МФО 
300346) 

РА «Експерт-Рейтинг» uaAАА 18 400 16 000 

АТ «Мегабанк» (Код МФО 
516290) 

РА «Експерт-Рейтинг» uaAА 17 000 16 470 

АТ «Ідея Банк» (Код МФО 
336310) 

РА «Кредит-Рейтинг» uaAА 17 600 16 033 

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

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. 
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Активи, які наражаються на відсоткові ризики: 

Тип активу 31.12.2021 31.12.2020 
Банківські депозити 53 000 60 455 
Частка в активах Фонду, % 28,26 36,49 

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими 
гарантовано КМУ 

68 486 54 575 

Частка в активах Фонду, % 36,52 32,94 

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

9 476 22 368 

Частка в активах Фонду, % 5,05 13,50 
Облігації українських емітентів 55 948 23 053 
Частка в активах Фонду, % 29,83 13,91 

Всього 186 910 160 451 
Частка в активах Фонду, %      99,66 96,84 

 
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) 

 
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  31.12.2021 31.12.2020 
Менше ніж 5 

днів 
більше ніж 5 
днів 

Менше ніж 5 днів більше ніж 5 
днів 

Грошові кошти  458  141  
Депозити  17 600 35 400 16 033 44 422 
Боргові цінні папери 133 910  104 814  
Дебіторська заборгованість 188  293  
Всього активів 152 156 35 400 121 281 44 422 
Поточні зобов’язання  690  609  
Розрив(актив мінус зобов’язання) 186 866  165 094  

 
Динаміка рівня ризику ліквідності Фонду характеризується наведеними нижче даними: 

 

Показники На 31.12.2021 31.12.2020 
Вихідні дані, тис. грн 

Вартість активів на кінець звітного періоду 187 556 165 703 
У тому числі: грошові кошти 53 458 60 596 
Поточні фінансові інвестиції 133 910 104 814 
Зобов’язання на кінець звітного періоду 690 609 

Показники ліквідності Фонду 
Показник  Значення  

нормативне Фактичне  
Коефіцієнт абсолютної ліквідності  Не менше 0,15 271,55 271,61 
Коефіцієнт швидкої ліквідності  Не менше 0,6  271,82 272,09 
Коефіцієнт покриття Не менше 1,0 271,82 272,09 
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Наведені у таблиці показники, надають підставу для висновків щодо ліквідності активів Фонду: 

- вартість активів за 2021 рік збільшилась на 21 853 тис. грн, або на 13,19%; 
- всі показники ліквідності (поточної платоспроможності) Фонду знаходяться на високому рівні, 

значно перевищуючи їх нормативні значення. 
 
12.4.5. Вимоги достатності капіталу й керування капіталом 

Відповідно до вимог Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення», інформація, що оприлюднюється 
недержавним пенсійним фондом, обов'язково повинна містити дані про зміни чистої вартості активів 
пенсійного фонду та чистої вартості одиниці пенсійних активів цього фонду . 

Фондом, станом на 31 грудня 2021 року проведено розрахунок чистої вартості активів недержавного 
пенсійного фонду: 
 

                                                                                                                                                       
  № 

Найменування показників 2021 2020 

1 Активи недержавного пенсійного фонду  187 556 165 703 
2 Зобов’язання недержавного пенсійного фонду  690  609 
3 Чиста вартість активів 186 866 165 094 
4 Чиста вартість одиниці пенсійних активів  4,1005 3,8433839894 

 Чиста вартість одиниці пенсійних активів за станом на 31 грудня 2021 року складає 4,1005 та 
збільшилася у порівнянні з показником на 31 грудня 2020 року на 6,69%. 

 
 12.5 Операційні сегменти 

Протягом 2021 року Фонд здійснював діяльність в одному географічному та бізнес сегменті, отже 
Додаток до фінансової звітності «Інформація за сегментами» не готувався. 

 
12.6. Події після дати балансу 

При складанні фінансової звітності Адміністратор Фонду враховує події, що відбулися після звітної дати і 
відображає їх у фінансовій звітності Фонду відповідно до МСБО № 10 «Події після звітного періоду» 

Дата затвердження річної фінансової звітності до випуску вказана у розд. 2. 
     Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати балансу, події що потребують коригування 
активів та зобов’язань Фонду відсутні. 
  24 лютого  2022 року почалося  вторгнення Росії в Україну. Указом Президента України від 24.02.2022р.             
№ 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, 15 
березня Верховна Рада затвердила Указ Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в 
Україні». Йдеться про продовження дії воєнного стану ще на 30 днів – з 05 години 30 хв. 26 березня до 24 
квітня 2022 року включно. 21 квітня 2022 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про затвердження 
Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 19.04.2022 № 7300, за 
яким воєнний стан в Україні продовжують з 05:30 25 квітня 2022 року строком на 30 діб – до 25 травня 2022 
року. 
     Про загрозу воєнних дій на території України (окрім тих, які вже були на Донбасі) західні партнери 
повідомляли і станом на 31.12.2021. Проте навіть у своїх лютневих промовах політичні лідери давали шанс 
дипломатії. Крім цього, станом на 31.12.2021 загострення воєнного конфлікту з Росією не відбувалося. 
   Тож,  можна зробити висновок, що напад на Україну, хоч який трагічний він є, у бухгалтерському сенсі 
належить до некоригувальних подій. 
Під час того, як Фонд  буде проводити господарську діяльність в 2022 року, масштаби й вплив війни будуть 
ставати все більш зрозумілими. При визначенні умов на дати балансу після 2021 року і, отже, при оцінці того, 
чи є зміни коригуючими чи не коригуючими, може знадобитися більший ступінь суджень. Війна, зазвичай, є 
коригуючою подією для будь-якого звітного періоду, що закінчується 28 лютого 2022 року, для річної або 
квартальної звітності.  
    Зазначені обставини призвели до того, що в березні 2022 року  на ринку цінних паперів емітентами 
призупинено здійснення виплат відсоткового доходу за корпоративними облігаціями, в тому числі і ТОВ 
«ЕСКА КАПІТАЛ».  Станом на 31 грудня 2021 року в наявності у Фонда є облігації підприємств емітентами 
яких є резиденти України на загальну суму 55 948 тис. грн., в тому числі ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» - 6 879 тис 
грн. 

Згідно Про затвердження Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду 
у разі оприлюднення щодо боргових цінних паперів, що входять до складу активів ПФ, інформації про 
невиконання емітентом таких цінних паперів у терміни та строки, встановлені рішенням про емісію / 



BII<I> «<l>apMauenTnqllnii» €,li;PIIOY 33262460 
B THC. rpH. 

npocneKToM uiHHHX nanepis, cso"ix 3o6os'»3aHb (HeBJmJiaTH .uoxo.uy 3a uiHHHMH nanepaMH, HenoraweHH» uiHHHX 
nanepiB, y TOMY 'IHCJI1 HeBHnJiaTH 'l.aCTliHH 'HI llOBHO"i HOMiHaJibHO"i BapTOCTi UiHHHX nanepiB), TaKi UiHHi nanepH 
npoT»roM Tpbox po6o'IHX .UHiB 3 .uaTH onpHJIIO.UHeHH» si.unosi.uHo"i imj>OpMauii" ni.un»raJOTb yuiHui .uo HYJiboso"i 
BapTOCTi. I.J;e npH3BeJIO .UO 3MeHWeHHH B 1 KBapTaJii 2022 poKy 'IHCTO"i BapTOCTi aKTHBiB Cl>OH.UY Ha 1 403 THC. rpH .. 

BHacni.uoK HeBH3Ha'l.eHOCTi no.uifi, nos'»3aHHX 3i BTopmeHH»M Pocii' s YKpaiey, »Ki MO)I()'Tb cyrreso snJIHHYTH Ha 
onepaUiHHe cepe}lOBHJ.Ue B Kpa"iHi, A}lMiHiCTPaTop He Mae npaKTH'IHOi MO)I(JIHBOCTi TO'IHO Ta Ha}liHHO OUiHHTH 
KiJibKiCHHH BllJIHB 3a3Ha'l.eHHX no.uiH Ha <j>iHaHCOBHH CTaH i <j>iHaHCOBi pe3yJibTaTH JliHJibHOCTi Cl>OH.UY B Mati6yTHbOMy. 

AJlMiHicTpaTop Cl>oH.uy B Mafi6yTHbOMY 6yJle spaxosysaTH snJIHB soeHHX Jli'H Ha 6i3Hec Ha TepHTopiY YKpai HH, Ta 
si.uo6pa)l(aTH iH<j>opMauiJO noTeHuifiHoro snJIHBY y HacrynHHX 3BiTHHX nepio.uax. 

I 
.lJ.npeKTop TOB "KY A ''rapanTiH-InsecT" 

foJIOBHHH 6yxraJITep TOB "KY A "fapanTiH-IHsecT" HipyK 
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